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CANLLAWIAU STADUDOL DIWYGIEDIG I DDEDDF SAFONAU A 
THREFNIADAETH YSGOLION (CYMRU) 2013  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau statudol diwygiedig i Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 mewn perthynas â’r cyfarfodydd Adrodd i Rieni Blynyddol. 
Mae’r trefniadau newydd yn golygu nid oes gofyniad bellach ar gyrff llywodraethu ysgolion i gynnal 
cyfarfod blynyddol i rieni. Er hynny, mae Llywodraeth Cymru o’r farn y dylai rhieni fod â’r gallu i 
drafod materion sydd o bwys iddynt a chyrff llywodraethu. 

1. Mae’n ofynnol o hyd i gyrff llywodraethu gynhyrchu a dosbarthu adroddiad blynyddol i’r rhieni.
2. Os bydd 10% o rieni disgyblion cofrestredig yr ysgol neu rieni 30 o’r disgyblion sydd wedi’u

cofrestru yn yr ysgol - pa un bynnag o’r ffigurau sydd isaf - yn gofyn am gyfarfod â’r
llywodraethwyr, mae’n ofynnol i gorff llywodraethu’r ysgol gynnal cyfarfod.

3. Gall fod yn ofynnol i gorff llywodraethu ysgol gynnal hyd at 3 cyfarfod i rieni bob
blwyddyn academaidd.

Er gwybodaeth, nid oedd unrhyw fater wedi ei godi gan y rhieni i’w drafod mewn cyfarfod gyda’r 
Llywodraethwyr yn 2019/20.  Yn ogystal, yn sgîl effaith Covid19 gwnaed cais gan y Llywodraeth i Gyrff 
Llywodraethol ysgolion i gynhyrchu adroddiad ar sail ‘ymdrechion rhesymol’. 

CYFANSODDIAD Y CORFF LLYWODRAETHOL 2020/21 

Y mae’r cyfansoddiad yn unol â’r Erthyglau Llywodraethu perthnasol yn seiliedig ar 1118 disgybl o Fedi 
2020: 6 rhiant lywodraethwr, 5 llywodraethwr AALl, 2 athro lywodraethwr, 1 staff lywodraethwr, 5 
llywodraethwr cyfetholedig a’r Pennaeth = cyfanswm 20 Llywodraethwr 

A.A.Ll tan Gorff. 2021 
Pennaeth  - 
Clerc  - 
A.A.Ll tan Rhag. 2022 
A.A.Ll. tan Gorff. 2021 
A.A.Ll. tan Gorff. 2021 
A.A.Ll. tan Awst 2024 
Rhiant tan Tach. 2022 
Rhiant tan Tach. 2022 
Rhiant tan Tach. 2024 
Rhiant tan Tach. 2024 
Rhiant tan Tach. 2024 
Rhiant tan Tach 2022 
Cyf-ethol tan Tach. 2021 
Cyf-ethol tan Tach. 2022 
Cyf-ethol tan Tach. 2021 
Cyf-ethol tan Medi 2023 

 Cyf-ethol tan Medi 2024 
Athrawon tan Medi 2024 
Athrawon tan Tach 2022 
Staff tan Medi 2024 

Miss Aldyth Williams (Cadeirydd) 
Mr Dafydd Jenkins  
Ms C Mari Jones 
Dr Adrian Morgan (Is-gadeirydd) 
Mrs Sue Rodaway 
Parch. Ddr. Ian Morris 
Dr Robert Smith 
Mrs Catrin Evans 
Mr David Anderson Thomas 
Mrs Saran Thomas 
Mrs Karen Thomas 
Mr Peter Morgan 
Mrs M Hutchings 
Mr Steve Williams 
Mrs Rahel Williams 
Dr Richard Morgan 
Mr Steve Morris 
Yr Athro Ceri Davies 
Mr Rhodri Evans 
Miss Jan Ohlsson Jones 
Mr Ben Roberts 
Uwch ddisgyblion Cyngor yr Ysgol tan Awst 2021 



GAIR GAN GADEIRYDD Y CORFF LLYWODRAETHOL 

Annwyl Gyfeillion, 

Pleser eich cyfarch ar ôl blwyddyn ysgol heriol tu hwnt ond un a ddangosodd eto 
gallu holl deulu’r ysgol i gydweithio’n bwrpasol i ofalu am ddysgwyr a hyrwyddo 

cynnydd academaidd.  Does dim dwywaith mai ymddangosiad Covid19 a daflodd ei gysgod fwyaf dros 
fywyd yr ysgol, fel rwy’n siŵr iddo effeithio teuluoedd ledled y wlad.  Fodd bynnag, dangosodd yr ysgol 
arbennig hon y gallu i barhau’n effeithiol i addysgu o hirbell yn ystod cyfnod y Clo ar ddiwedd mis Mawrth 
ac yna i ail-agor y safle yn hynod ddidrafferth ym mis Mehefin i addysgu a dysgu mewn modd uchel o ran 
safon yng nghyd-destun cyfyngderau iechyd a diogelwch tynn.  Mae’n dyled ni fel Corff Llywodraethol yn 
enfawr i arweinwyr a holl staff yr ysgol yn ystod y cyfnod digynsail hwn; un sy’n parhau o hyd yn anffodus i 
fod yn sefyllfa ofidus.  Diolch i chi hefyd, fel rhieni a gwarcheidwaid, am eich amynedd a chydweithrediad 
parod yn yr amgylchiadau presennol.  Gwn nad yw hi’n gyfnod rhwydd i chi, a hoffwn ar ran y Corff 
Llywodraethol i ymestyn ein cydymdeimlad i chi a’ch teuluoedd os ydych wedi eich cyffwrdd yn ddifrifol 
gan effeithiau’r pandemig creulon hwn.   

Llongyfarchiadau mawr i ddysgwyr yr ysgol ar ennill canlyniadau TGAU a Safon Uwch rhagorol yn Haf 2020. 
Dioddefodd y dysgwyr hŷn gan gyfnod ansicr iawn wrth aros am eu canlyniadau terfynol ond braf oedd 
rhannu eu llawenydd ym mis Awst pan gyhoeddwyd canlyniadau’r ysgol. Unwaith eto, roedd 
cyraeddiadau’r ysgol yn unol â’i thraddodiad gwych o ganlyniadau arbennig mewn asesiadau allanol. 

Ynghanol yr holl gyfnod anodd hwn yn 2019-20, braf yw rhannu gyda chi'r newydd o’r adeiladu sy’n 
digwydd ar dir yr ysgol i sicrhau fod gan ddysgwyr Gŵyr gyfleusterau dysgu o’r safon uchaf. Ym mis 
Mehefin, cychwynnodd cwmni adeiladu Kier ar y gwaith o adeiladu canolfan addysgu saith ystafell ac 
adnoddau chwaraeon newydd. Yn rhan o’r ganolfan addysgu, fe fydd ffreutur fawr a fydd yn addas i 
fwydo poblogaeth yr ysgol a fydd ymhell dros fil o ddysgwyr.  Fe fydd y ganolfan chwaraeon yn cynnwys 
MUGA newydd, meysydd chwarae 2G a 3G, a thrac rhedeg a thrac naid hir sy’n addas i weithgareddau 
allanol ym mhob tywydd.  Dylai’r holl gyfleusterau yma fod yn barod erbyn Haf 2021, gyda rhai ohonynt yn 
dod ar gael, gam wrth gam, yn ystod y flwyddyn o Ionawr ymlaen. 

Yn ystod y flwyddyn, ffarweliwyd â rhai o staff yr ysgol. Ymadawodd Rhian Davies â’r Adran Fathemateg i 
addysgu yn Ysgol y Preseli, a hefyd Vivenne Macey, ar ôl tri deg mlynedd o wasanaeth fel cynorthwywraig 
cinio.  Diolchwn iddynt am eu gwasanaeth ardderchog a dymunwn y gorau iddynt i’r dyfodol.  Croesawyd 
hefyd staff newydd i’n plith: Sara Morgan i’r Adran Saesneg; Bethan Jones a Liam Bunyan i’r Adran 
Fathemateg; Manon Pirotte i’r Adran Gymraeg, a Rachel Jeffries i’r Adran Astudiaethau Crefyddol.  Yn 
ogystal, fel cynorthwywyr dysgu, croesawn Emma Rees, James Davies a Paula Davies.  Croeso i deulu Gŵyr 
a dymuniadau gorau ichi!  Cyn symud ymlaen, hoffwn gydymdeimlo hefyd â staff y bu’n rhaid iddynt 
ffarwelio ag anwyliaid yn ystod y flwyddyn ond hoffwn hefyd rannu llawenydd staff eraill ar eu priodasau a 
genedigaethau aelodau newydd o’u teuluoedd. 

Croesawyd 1118 o ddisgyblion i’r ysgol ym mis Medi.  Er gwaetha popeth, mae gwaith Ysgol Gyfun Gŵyr fel 
sefydliad addysgol o fri yn parhau ynghyd â’i chenhadaeth i ddarparu addysg o’r safon uchaf yn y 
Gymraeg i blant de orllewin Dinas a Sir Abertawe.  Mae Cwricwlwm Newydd i Gymru 2022 ar y gorwel ac 
mae staff yr ysgol yn brysur yn paratoi ar gyfer ei ddyfodiad drwy gychwyn ar y broses o ddiwygio holl 
raglenni dysgu Bl 7-9.  Cewch glywed mwy am hwn, rwy’n siŵr, dros y misoedd nesaf. Felly, mae bwrlwm yr 
ysgol yn mynd yn ei flaen, a gyda'ch cydweithrediad chi fel rhieni a gwarcheidwaid, a chefnogaeth 
gadarn y Corff Llywodraethol hefyd, does dim rheswm i gredu na fydd safonau aruchel yr ysgol hon yn aros 
yn gyson yn wyneb pob her yn cynnwys y pandemig!   Cadwch yn saff ac yn iach bawb  - daw eto haul ar 
fryn i ni gyd!   

Yn gywir 

Aldyth Williams (Cadeirydd)



 

  

 
CYNLLUN GWEITHREDU ÔL AROLWG 
 
Crynodeb o brif dargedau’r Cynllun fel ymateb i’r adroddiad Arolwg diwethaf: 

• Lledaenu arfer orau mewn agweddau ar addysgu ac asesu 
• Sicrhau bod gwybodaeth yn deillio o arsylwadau dosbarth a chraffu ar lyfrau yn arwain at 

bennu targedau gwella mewn cynlluniau datblygu adrannol 
 
 
CODI SAFONAU   
 
Mae’r ysgol yn parhau i anelu am y safonau uchaf ym mhob Cyfnod Allweddol trwy sicrhau safonau 
dysgu ac addysgu cyson o safon uchel, trwy osod targedau heriol i bob disgybl, trwy dracio cynnydd 
disgyblion yn ofalus, trwy hybu cynnydd disgyblion mewn grwpiau targed a thrwy gydweithio yn agos 
gyda rhieni. Mae’r ysgol yn parhau i hybu cyrhaeddiad grwpiau o ddysgwyr i ddatblygu sgiliau 
astudio cadarn fel eu bod yn cyrraedd yr un safonau â disgyblion eraill. Anelwn yn flynyddol i leihau’r 
bwlch rhwng perfformiad bechgyn a merched a hefyd i leihau effaith amddifadedd, neu anghenion 
dysgu ychwanegol, ar gyflawniad disgyblion fel bod pob disgybl yn gallu cyflawni ei botensial yn 
llawn. Sefydlwyd Hafan Ddysgu ble mae staff arbenigol yn cefnogi disgyblion penodol er mwyn eu 
cynorthwyo mewn modd rhagweithiol.  Ychwanegwyd at staff yr Hafan er mwyn hyrwyddo hyn.  
Drwy’r Hafan, rhoddir cyfle i ddisgyblion ddal i fyny ȃ gwaith cartref na orffennwyd gyda 
chefnogaeth staff a hefyd cynhelir sesiynau cefnogi yn ystod yr awr ginio. Mae’r system neges testun i 
rieni am waith cartref na chyflwynwyd yn hybu cydweithio agos rhwng staff a rhieni. Mae'r ffocws yn 
parhau yn 2020-21 ar ddatblygu strategaethau i leihau effaith Amddifadedd, a chynllunio 
cwricwlaidd mewn ymateb i ofynion Cwricwlwm i Gymru 2022, a’r Framwaith Cymhwysedd Digidol. 
Hefyd, ffocysir ar gefnogi dysgu disgyblion wedi’r Clo Mawr yng Ngwanwyn 2020 er sicrhau eu bod yn 
parhau i gyrraedd safonau uchel. 
 
 
Y DYSGU A’R ADDYSGU  
 
Parheir i ddefnyddio’r cynllun gwers pum cam sydd yn hybu’r sgiliau a’r cylch meddwl o gynllunio, 
datblygu a myfyrio.  Rhoddir pwyslais mawr ar lunio gwersi sy’n hybu’r defnydd o sgiliau llythrennedd, 
rhifedd a chymhwysedd digidol ac sy’n codi safonau’r sgiliau hyn trwy eu hymarfer ar draws y 
cwricwlwm mewn modd pwrpasol. Mae’r ysgol wedi bod yn canolbwyntio ar gael cysondeb 
dealltwriaeth o beth yw nodweddion gwersi ardderchog. Y mae pob athro/athrawes yn cael eu 
harsylwi yn ystod y flwyddyn, er mwyn monitro safonau a rhannu arfer dda. Anogir athrawon i 
gydweithio er mwyn arsylwi ei gilydd gan felly dysgu oddi wrth ei gilydd. Ein nod fel ysgol yw sicrhau 
gwersi o safon uchel yn gyson ar hyd y flwyddyn. Mae craffu ar lyfrau disgyblion pob cam allweddol 
yn rhan bwysig o brosesau hunan arfarnu’r ysgol yn flynyddol.  Rydym hefyd yn datblygu ein gallu fel 
ysgol i addysgu o hirbell yn effeithiol ac yn hyfforddi athrawon a disgyblion yn y defnydd o Microsoft 
Teams at y diben hwnnw. 
 
 
NEWIDIADAU I LAWLYFR YR YSGOL ERS EI GYHOEDDI 
 
Cynhwysir unrhyw newidiadau i lawlyfr yr ysgol ers ei gyhoeddi yn yr adroddiad hwn. 
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BLAENORIAETHAU CYNLLUN DATBLYGU 2020-21 

Y prif dargedau ysgol gyfan yw: 

• parhau i godi safonau ac anelu am y safonau uchaf ym mhob Cyfnod Allweddol, gan leihau
effaith amddifadedd ar gyflawniad disgyblion, yn enwedig yn sgîl effaith Covid19

• datblygu strwythurau bugeiliol er mwyn ffocysu ar les a chynnydd pob disgybl

• datblygu’r ysgol fel sefydliad sy’n dysgu (OECD)

• ymateb yn i’r gofynion ar gyfer cynllunio Cwricwlwm i Gymru 2022

• lledaenu arferion dysgu ac addysgu, ac asesu ar gyfer dysgu, ardderchog ar draws yr ysgol
ac o hirbell

• parhau i gydweithio gyda’r Cyngor Sir i ddatblygu’r safle

Y DEFNYDD O’R GYMRAEG 

Y Gymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol a disgwylir i staff a disgyblion ei defnyddio’n unig ar dir yr 
ysgol, ag eithrio mewn gwersi megis: Saesneg, Gwyddoniaeth (pan y’u haddysgir drwy gyfrwng 
y Saesneg) ac Ieithoedd Modern Tramor. Ar wahân i’r Saesneg, addysgir pob pwnc drwy gyfrwng 
y Gymraeg, ond yn CA4 bydd yn bosib dewis astudio Gwyddoniaeth naill ai drwy gyfrwng y 
Gymraeg neu’r Saesneg. Yn CA5, addysgir y Gwyddorau drwy gyfrwng y Saesneg yng Ngŵyr 
ond mae’n bosib eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mryn Tawe, dan drefniadaeth 
Partneriaeth Gŵyr-Bryn Tawe ôl 16. 

SGILIAU LLYTHRENNEDD A RHIFEDD 

Y mae’r ysgol yn awyddus iawn i wella’n barhaus sgiliau sylfaenol pob 
disgybl fel y gallant ddarllen, ysgrifennu a siarad yn y Gymraeg a’r 
Saesneg a chymhwyso rhif i lefel sy’n angenrheidiol i wneud cynnydd yn 
yr ysgol. Y n  y  g o r f f e n n o l ,  dyfarnwyd y Marc Safon Sgiliau Sylfaenol 
i’r ysgol gan yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol fel cydnabyddiaeth o 
ardderchowgrwydd yr ysgol yn y maes. Fel rhan o’r gwaith pwysig 
hwn, y mae ffocws y cyfnodau bugeiliol ar lythrennedd a rhifedd wrth 
gyflwyno e.e. ‘rheol iaith yr wythnos’ a ‘phos rhifedd yr wythnos’. 
Ffocws cwricwlwm CA3 yn arbennig yw hyrwyddo sgiliau llythrennedd a 
rhifedd pob disgybl i ymateb i ofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd 
Cenedlaethol a gwneir hynny drwy ffocysu ar e.e. yr Wyth Ymddygiad 
Darllen a’r Chwe Dull Ysgrifennu Anllenyddol.  Anogir rhieni a 

gwarcheidwaid i fynychu nosweithiau llythrennedd a rhifedd a drefnwyd gan yr ysgol er mwyn eu 
hyfforddi ar dechnegau hyrwyddo datblygiad sgiliau yn y meysydd allweddol hyn. 

ADOLYGU POLISÏAU’R YSGOL 

Adolygwyd pob un o bolisiau’r ysgol yn ystod 2020/21 i sicrhau eu bod yn gyfredol.  Ffurfiwyd polisi 
dysgu o hirbell newydd er mwyn ymateb i Glo Mawr Gwanwyn 2020. 



 

  

 
ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY) 
 
Mae gan blant anghenion addysgol ychwanegol (ADY) os oes ganddynt anhawster dysgu sy’n 
golygu ei fod yn ofynnol gwneud darpariaeth addysgol ychwanegol ar eu cyfer. 
 
Nod yr ysgol yw sicrhau gwerth cyfartal i bob disgybl ac i gyflawni hyn y mae’r ysgol yn derbyn y 
dylai pob unigolyn gael y cyfle i gyfranogi o gwricwlwm eang, cytbwys a gwahaniaethol beth 
bynnag yw ei anghenion dysgu ychwanegol ac i ddatblygu hyd eithaf ei allu o fewn y 
cwricwlwm hwn. Seilir y polisi hwn ar yr egwyddor o gynhwysiant ac atgyfnerthir y polisi hwn gan 
bolisi cynhwysiant yr ysgol. 
 
I gyflawni hyn bydd yr ysgol yn: 
 
1. integreiddio’r disgyblion i sicrhau dosbarthiadau gallu cymysg ym Mlwyddyn 7 gan annog y 

defnydd o dasgau gwahaniaethol addas lle bynnag bo’r angen yn codi a lle bynnag bo’n 
bosib, 

 
2. ar gyfer y pynciau craidd, hyrwyddo gweithdrefn o Flwyddyn 8 ymlaen, sy’n galluogi’r 

disgyblion ag anawsterau i gael sylw a chefnogaeth deilwng, ac i weithio ar gyflymder 
mwy addas i’w galluogi i gyflawni eu potensial, 

 
3. cyflogi Cyd-gysylltydd ADY a fydd yn: 
 

1. darparu gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant i’r athrawon ar ddisgyblion penodol 
ag anawsterau addysgiadol amrywiol, 

2. gwerthuso profiadau addysgol disgyblion ag anawsterau dysgu a monitro 
darpariaeth yr ysgol ar hyn, 

3. gweithredu fel dolen-gyswllt rhwng y plant, y rhieni, yr ysgol a’r holl 
weithwyr/asiantaethau arbenigol, 

4. trefnu’r system Cynlluniau Addysg Unigol, 
5. Cyfrannu at baratoi’r ysgol ar gyfer y newidiadau a ddaw yn sgil y Ddeddf Anghenion 

Arbennig newydd. 
 
4. cynnal dulliau asesu ar draws y cwricwlwm sy’n cydnabod gwendidau a chryfderau 

disgyblion ag anghenion addysgol ychwanegol, tracio cynnydd y disgyblion hynny a 
gosod targedau addas er mwyn hyrwyddo datblygiad pellach, 

 
5. cydnabod bod llais gan y disgybl unigol wrth drafod ei anghenion addysgol, 
 
6. derbyn fod pob athro yn athro ADY a phob aelod o’r staff â chyfraniad pwysig i 

addysg disgyblion ag ADY o fewn yr ysgol. 
 
Ar y foment, mae 163 o’n disgyblion ar gofrestr ADY yr ysgol. 
 
Fe agorwyd Uned Addysg Arbennig o fewn yr ysgol ym Medi 2009. Mae’r uned yma’n cynnig 
darpariaeth i uchafswm o naw o ddisgyblion ag anawsterau dysgu cyffredinol. Nôd “Y Tŷ”, yw 
cynnig darpariaeth arbenigol, benodol i’r disgyblion o fewn awyrgylch tawel, cartrefol, wrth 
hybu hyder ac annibyniaeth y disgyblion. Mae gan yr uned bolisi o integreiddio cryf, ac fe 
roddir pob cyfle i holl ddisgyblion ‘Y Tŷ’ i ymgymryd â gwersi a gweithgareddau o fewn y prif- ffrwd. 
 
 
IECHYD A DIOGELWCH 
 
Trwy weithio mewn partneriaeth â’r Awdurdod ac eraill, y mae’r ysgol yn ffocysu ar gydymffurfio gyda 
holl ofynion statudol Iechyd a Diogelwch er mwyn sicrhau bod disgyblion, staff ac ymwelwyr yr ysgol 
yn ddiogel ar bob achlysur, yn enwedig wrth ystyried effaith Covid19.   Y mae gan yr ysgol Bolisi 
Iechyd a Diogelwch sy’n cael ei ddiwygio’n flynyddol.  Yn ogystal, mae’r ysgol yn ymrwymo i bolisi o 
Fwyta’n Iach, ac o ganlyniad rydym wedi lleihau ar argaeledd bwydydd megis sglodion yn y ffreutur.  
Hefyd, y mae’r ffreutur yn cydymffurfio yn llwyr a chanllawiau Bwyta’n Iach Llywodraeth Cymru.   



 

  

 

 
CHWARAEON 
 
Mae'r Llywodraethwyr o'r farn y gwireddwyd prif nodau chwaraeon yr ysgol yn ystod y 
flwyddyn, sef bod y disgyblion yn cael y cyfle i: 

1. fwynhau amrediad eang o weithgareddau, gyda chyfleoedd cyfartal, 
2. fagu hunan hyder wrth gyd-chwarae ag eraill, 
3. ddatblygu eu sgiliau fel unigolion ac fel aelodau o dîm. 

 
Cynigir y gweithgareddau canlynol: pêl-rwyd, hoci, pêl-droed merched a bechgyn, rygbi 
merched a bechgyn, pêl-fasged, gymnasteg, nofio, traws gwlad, athletau, rownderi, pêl-fâs, tenis, 
criced, pêl-bluen, pêl-foli, sgïo, gweithgareddau awyr agored. 
 
Penodwyd Gavin Lewis fel Swyddog Hybu Chwaraeon a Ffitrwydd yr ysgol, dan nawdd Llywodraeth 
Cymru, gyda’r brîff penodol o gynnig hyd yn oed mwy o gyfleoedd chwaraeon a gwneud y 
maes yn fwy deniadol fyth i gylch ehangach o ddisgyblion. Cyniga Mr Lewis amrediad eang o 
chwaraeon amgen, yn eu plith y canlynol: dringo, syrffio, golff a dawns. 
 
 
ANABLEDD 
 
Y mae’r Llywodraethwyr yn ymroddedig i sicrhau cydraddoldeb i bob person anabl sy’n 
defnyddio safle’r ysgol. Yn sgil hyn, y mae gan yr ysgol Gynllun Cydraddoldeb Strategol gyda’r 
bwriad o wella darpariaeth yr ysgol. Adolygir y Cynllun yn flynyddol a c  o  g a n l y n i a d   y  mae 
gan yr ysgol gofnod o anableddau rhanddeiliaid a gwnaed camau arwyddocaol wrth 
adnewyddu, trwy raglen barhaus, y drysau, adeiladau, rampiau mynediad, ac yn y blaen. 
Bwriada’r ysgol barhau i weithio’n ddyfal dros y blynyddoedd nesaf i sicrhau mwy o gydraddoldeb 
anabledd. 
 
 
 ADEILADAU A MATERION Y SAFLE 
 
Eleni, y stori fawr yw’r gwaith adeiladu sydd wedi cychwyn ar dir yr ysgol dan ofal y contractwr Kier 
Construction.  Ym mis Mehefin eleni, yn dilyn cyfnod o bron dwy flynedd i baratoi, cychwynwyd ar y 
gwaith o adeiladau bloc addysgu (saith ystafell) newydd ac adnoddau chwaraeon o’r safon uchaf.  
Y mae’r bloc addysgu hefyd yn cynnwys ffreutur bwrpasol ei maint i fwydo holl boblogaeth yr ysgol yn 
ogystal â’r ystafelloedd addysgu a swyddfeydd.  Y mae’r adnoddau chwaraeon yn cynnwys MUGA 
newydd sbon, meysydd chwarae 2G a 3G, trac redeg a thrac naid hir.  Y mae’r holl ardal wedi ei 
ailwampio i gynnwys maes parcio ac ardal ddiogel i finiau gwastraff cyffredinol ac ail-gylchi’r ysgol.  Y 
flwyddyn nesaf cychwynir ar y gwaith o ail-drefnu’r Stiwdio Ddrama a hefyd yr hen ffreutur fel Adran 
Gerdd bwrpasol gyda digon o adnoddau a lle i ymarferion.  Y mae gwaith cynnal a chadw yn mynd 
yn ei flaen o ddydd i ddydd er mwyn cynnal safle ddiogel a glân.  Cliciwch ar y cyswllt canlynol am 
gip olwg ar yr holl ddatblygiadau. https://yggwyr.org.uk/en/gwyr-gallery/ 
 
  

TOILEDAU’R YSGOL/DŴR YFED 
 
Y mae gan yr ysgol nifer ddigonol o doiledau yn seiliedig ar niferoedd disgyblion. Lleolir toiledau yn y 
rhan fwyaf o brif flociau addysgu’r ysgol, wedi’u clustnodi ar gyfer defnydd gan flynyddoedd ysgol 
penodol. Y mae gan yr ysgol hefyd doiledau digonol i ymateb i nifer y staff. Glanheir y toiledau’n 
ddyddiol gan Wasanaethau Glanhau’r Awdurdod Lleol. Arolygir cyflwr y toiledau’n ddyddiol gan 
lanhawyr a staff y safle. Darperir adnoddau toiled allan o gyllid yr ysgol. Y mae gan y rhan fwyaf o’r 
toiledau sychwyr dwylo electronig. Hefyd, y mae ffynhonnell o ddŵr yfed glân ar gael i ddisgyblion a 
staff yr ysgol fel arfer, ond fe gygyngir hwn yn gyfyngedig ar hyn o bryd o ganlyniad i effaith Covid19 

https://yggwyr.org.uk/en/gwyr-gallery/


AMSERAU’R DYDD 

  8.30 Athrawon yn yr ystafelloedd cofrestru  
  8.40   Disgyblion yn mynd i’w ystafelloedd cofrestru penodedig. 
  9.00    Gwers 1  
  9.50   Gwers 2   
10.40 Egwyl 
11.00 Gwers 3 
11.50  Gwers 4 
12.40  Cinio i Fl 10-13 - Gwers 5 i Fl 7-9  
  1.30    Cinio i Fl 7-9 - Gwers 5 i Fl 10-13  
  2.20    Gwers 6  
  2.50    Dechrau rhyddhau’r disgyblion.  Athrawon sy’n addysgu’r disgyblion yn ystod 

gwers 6 yn eu hebrwng yr holl ffordd i’r bysiau gan sicrhau trefn a diogelwch.  
Ryddheїr yn ôl y drefn ganlynol: 2.50-Bl 7, 2.55-Bl 8, 3.00-Bl 9, 3.05-Bl 10, 3.10-Bl  
11/12/13  

DYDDIADAU TYMHORAU A GWYLIAU’R YSGOL 2020/21 

Gwyliau Hanner Tymor 

Tymor Dechrau o i Diwedd Diwrnodau 

Hydref 2020 
Mawrth Llun Gwener Mawrth    

76 
1  Medi 26 Hydref 30 Hydref 22 Rhagfyr 

Gwanwyn 
2021 

Llun Llun Gwener Gwener 
55 

4 Ionawr 15 Chwefror 19 Chwefror 26 Mawrth 

Haf 2021 
Llun  Llun Gwener Llun 

64 
12 Ebrill 31 Mai 4 Mehefin 16 

Gorffennaf 
Cyfanswm 195 

Bydd yr ysgol ar gau ar y dyddiadau canlynol ar gyfer Hyfforddiant Mewn Swydd/Gwaith 
Paratoi ar:-  Gwener 23ain Hydref,  Llun 21ain Rhagfyr, Mawrth 22ain Rhagfyr, Gwener 12fed 
Chwefror + un dyddiad i’w chadarnhau. Bydd Gŵyl Calan Mai ar Llun, 3ydd Mai 2021 



MANYLION CYLLIDOL (Ebrill 2019 - Mawrth 2020) 

Am fanylion cyllideb yr ysgol yn 2019-20 – gweler yr Atodiad isod sydd wedi ei ddarparu gan yr 
Awdurdod.   

Unwaith eto, ni hawliwyd unrhyw gostau teithio a chynhaliaeth gan aelodau'r Corff Llywodraethol.  Er 
hynny, dymuna’r Llywodraethwyr estyn llawer o ddiolch i’r ysgol am ddarparu lluniaeth ysgafn o 
de/coffi a bisgedi gogyfer â chyfarfodydd y Corff Llywodraethol – gwerthfawrogir hyn yn fawr. 

Diolchwn i ‘Ffrindiau Gŵyr’ am eu gwaith cyson i godi arian ac am eu cyfraniad rheolaidd 
gwerthfawr tuag at offer/adnoddau a brynwyd fel rhan o Gynllun Datblygu’r ysgol. 

Hoffwn hefyd ddatgan ni dderbyniwyd unrhyw fuddiannau ariannol neu gymwynasau gan 
Lywodraethwyr/Staff yr ysgol yn 2019-20.  

ASESIADAU ALLANOL 2020 

Llongyfarchiadau mawr i holl staff a disgyblion yr ysgol am yr holl waith caled a wnaed i ennill 
canlyniadau ardderchog yn CA4 a CA5. 

Eleni, gweler yr Atodiad isod am fanylion llawn y canlyniadau. 

GORCHESTION DIWYLLIANNOL A CHWARAEON 2019-20 

Estynnwn longyfarchiadau mawr i ddisgyblion yr ysgol ar eu gorchestion ym meysydd diwylliannol a 
chwaraeon 2019-20.   

Diolchwn hefyd i’r staff am eu gwaith caled iawn i hybu’r holl weithgareddau ac am roi o’u hamser prin. 
Gweler yr Atodiad am fanylion llawn. 



Dadansoddiad Perfformiad Cwrs

Tymor: Mehefin 2020 Cymhwyster: TGAU Blwyddyn 11
PWNC NIFER A* A B C D E G 
ADDYSG GORFF 33 3 7 9 7 6 1 0 
ADDYSG GREYDDOL 38 8 8 9 9 3 1 0 
ADDYSG GREYDDOL-CWRS BYR 1 0 0 0 0 1 0 0 
AST CYFRYNGAU 17 3 8 1 4 0 0 0 
CELF 14 2 7 3 2 0 0 0 
CERDDORIAETH 11 3 5 1 2 0 0 0 
CYFRIFIADUREG 20 3 3 1 8 0 0 0 
CYMRAEG LLENYDDIAETH 112 19 28 26 32 7 0 0 
CYMRAEG IAITH 138 21 22 56 29 6 0 4 
DAEARYDDIAETH 26 6 11 4 5 0 0 0 
DRAMA 7 2 2 2 1 0 0 0 
DYLUNIO A THECHNOLEG 33 10 12 5 6 0 0 0 
ELECTRONEG (Eduqas) 16 2 9 4 1 0 0 0 
FFOTOGRAFFIAETH 12 2 5 2 3 0 0 0 
FFRANGEG 32 11 12 3 6 0 0 0 
HANES 36 14 10 7 4 0 0 0 
IECHYD A GOFAL 44 9 8 8 14 0 0 0 
MATHEMATEG 64 6 1 29 18 6 3 1 
MATHEMATEG RHIFEDD 123 33 21 33 30 6 0 0 
SAESNEG IAITH 138 20 27 36 44 7 4 0 
SAESNEG LLEN 126 18 34 33 34 7 0 0 
SBAENEG 16 11 2 2 1 0 0 0 
TECSTILAU 15 4 1 6 4 0 0 0 
LLADIN L2 3 2 1 0 0 0 0 0 
LLADIN L1 11 5 3 2 1 0 0 0 
Y FAGOLORIAETH 129 
HER SGILIAU CA4 129 27 22 47 33 

CYMHWYSTER DWYRADD TGAU ** *A AA AB BB BC CC CD DD DE EE 
GWYDDONIAETH 138 20 19 13 11 18 16 21 4 11 2 2 1 

CYMHWYSTERAU L1/L2 
Dist Merit PassLl1 Pass L2 

MATHEMATEG YCHWANEGOL L2 33 30 3 

CYMHWYSTERAU GALWEDIGAETHOL 
GWASANAETHAU CYHOEDDUS 21 2 6 4 9 
LLETYGARWCH 12 5 1 3 3 
BUSNES ADWERTHU L1/2 14 4 2 2 6 

LEFEL 
LEFEL MYNEDIAD 1 2 3 
MATHEMATEG 3 0 0 3 
GWYDDONIAETH 1 0 0 1 
SAESNEG 14 0 3 11 



Dadansoddiad Perfformiad Cwrs

Tymor: Mehefin 2020 Cwricwlwm Blwyddyn 12
Cymhwyster: TAG / AS Lefel: TAG / (All) 
PWNC NIFER A B C D E U 
ADDYSG GRE (TAG AS) 6 4 2 0 0 0 0 

ADDYSG.GOR (TAG AS) 5 3 1 1 0 0 0 

AST. CYFRYNGAU (TAG AS) 3 1 0 1 0 1 0 

AST.BUSNES (CYMHWYSOL) 1 0 0 1 0 0 0 

BYWYDEG (TAG AS) 25 7 7 6 5 0 0 

CELF A DYL (TAG AS) 4 2 1 0 0 1 0 

CEMEG (TAG AS) 37 12 10 7 7 1 0 

CERDD (TAG AS) 2 2 0 0 0 0 0 

CYFRIFIADUREG (TAG AS) 1 0 1 0 0 0 0 

CYMRAEG IA (TAG AS) 10 5 3 2 0 0 0 

DAEARYDDIAETH (TAG AS) 3 2 0 1 0 0 0 

DRAMA (TAG AS) 3 3 0 0 0 0 0 

D.T. (TAG AS) 11 4 3 1 3 0 0 

ELECTRONEG (TAG AS) 8 1 2 1 4 0 0 

FFISEG (TAG AS) 18 4 6 7 1 0 0 

FFOTOGRAFFIAETH (TAG AS) 13 1 1 4 7 0 0 

FFRANGEG (TAG AS) 7 4 0 3 0 0 0 

GWLEIDYDDIAETH (TAG AS) 1 1 0 0 0 0 0 

HANES (TAG AS) 13 8 5 0 0 0 0 

IECHYD A G (TAG AS) 7 1 0 6 0 0 0 

MATHEMATEG (TAG AS) 33 22 10 0 0 1 0 

SAESNEG (TAG AS) 9 3 2 3 1 0 0 

SEICOLEG (TAG AS) 11 5 2 2 2 0 0 

CWRS DWYRADD NIF AA AB BB BC CC CD DD DE EE 
IECHYD A G (TAG AS) 10 1 1 2 3 2 1 0 0 0 



Dadansoddiad Perfformiad Cwrs

Tymor: Mehefin 2020 Cymhwyster: TAG / LE Cwricwlwm Blwyddyn 13
PWNC NIFER A* A B C D E U 
ADDYSG GRE (TAG A) 7 1 2 3 0 1 0 0 
ADDYSG.GOR (TAG A) 1 0 0 1 0 0 0 0 
AST. CYFRYNGAU (TAG A) 2 0 1 0 1 0 0 0 
AST.BUSNES (Tyst L3) 6 0 1 0 3 1 1 0 
BYWYDEG (TAG A) 17 3 4 4 6 0 0 0 
CELF A DYL (TAG A) 5 1 3 0 1 0 0 0 
CEMEG (TAG A) 14 4 4 1 5 0 0 0 
CERDDORIAETH (TAG A) 2 1 0 1 0 0 0 0 
CYFRIFIADUREG (TAG) 2 1 0 0 0 1 0 0 
CYMRAEG IA (TAG A) 4 1 2 0 1 0 0 0 
DAEARYDDIAETH (GCE A) 6 4 1 1 0 0 0 0 
DRAMA (TAG A) 2 0 1 0 1 0 0 0 
D.T. (TAG A) 9 0 1 6 2 0 0 0 
ELECTRONEG (TAG A) 7 0 2 3 0 1 1 0 
FFISEG (TAG A) 12 4 1 2 4 1 0 0 
FFOTOGRAFFIAETH (TAG A) 14 1 3 5 4 1 0 0 
FFRANGEG (TAG A) 4 0 4 0 0 0 0 0 
GWLEIDYDDIAETH (TAG A) 1 0 0 0 1 0 0 0 
HANES (TAG A) 4 1 3 0 0 0 0 0 
MATHEMATEG (TAG A) 15 6 5 3 0 1 0 0 
MATHEMATEG PELLACH (TAG A) 3 2 1 0 0 0 0 0 
SAESNEG (TAG A) 7 2 2 0 3 0 0 0 
SEICOLEG (TAG A) 6 2 1 1 2 0 0 0 
IECHYD A G (TAG A) 9 0 1 4 4 0 0 0 
Y FAGOLORIAETH 58 
HER SGILIAU - TYST.L3 58 11 15 20 8 2 2 

CYMHWYSTER DWYRADD LEFEL A 
PWNC NIFER ** *A AA AB BB BC CC CD DD DE EE 
IECHYD A G (TAG AD) 7 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 

CYMHWYSTER BTEC 
D* D M P 

GWAS CYHOEDDUS L3 BTEC 17 2 6 3 6 



Atodiad Cyllid 2019/20 

YSGOL: Ysgol Gyfun Gwyr  

MANTOLEN GWARIANT TERFYNOL BLWYDDYN ARIANNOL 2019/20 

Gwariant wedi ei 
ddirprwyo 

Gwariant heb ei 
ddirprwyo 

Cyfanswm 
gwariant net 

£ £ £ 
Cyflogau Athrawon 3,201,696 8,696 3,210,392 
Cyflogau 781,493 127,964 909,457 
Costau eraill ar y cyflogau 1,486 409 1,895 
Safle 217,833 0 217,833 
Trafnidiaeth 33,682 677,054 710,736 
Adnoddau a Gwasanaethau 409,320 0 409,320 
Ad-daliadau 160,577 6,563 167,140 

Gwariant Crynswth 4,806,086 820,687 5,626,773 

Incwm Grant -273,456 0 -273,456
Incwm arall -244,164 -59,156 -303,320

Incwm Crynswth -517,620 -59,156 -576,776

Gwariant Net 4,288,466 761,531 5,049,997 

WRTH GEFN: £ 
DYRANIAD OLAF YN ÔL Y FFORMIWLA: 4,359,619 
CYFANSWM GWARIANT 
NET: 4,288,466 

TROSGLWYDDIAD I / (WRTH) YR WRTH GEFN: 71,153 

BALANS AGORIADOL AR YR WRTH GEFN 
01/04/19 105,477 

BALANS CAU AR YR WRTH GEFN: 31/03/20 176,631 



 
 

 
  

Gorau Gŵyr 
2019/2020 



DATHLU LLWYDDIANNAU DISGYBLION YSGOL GYFUN GWŶR 
 
Bu 2019 / 2020 yn flwyddyn eithriadol o ryfedd a heriodd bob agwedd ar fywyd Ysgol Gyfun Gŵyr. Ond er 
gwaethaf y gofid braf yw medru parhau i ddathlu llwyddiannau ysgubol disgyblion talentog ein hysgol 
mewn gweithgareddau allgyrsiol dirifedi. Mae’n hyfryd fod rhai pethau yn aros yn ddigyfnewid! Diolch i’r 
holl staff sy’n gwirfoddoli ac yn ymroi mor ddiflino o’u hamser i sicrhau bod disgyblion ein hysgol yn cael 
mynediad i’r fath amrediad cyfoethog ac eang o weithgareddau amrywiol. Cyfranna hyn gymaint at les 
emosiynol, iechyd, hyder a datblygiad ein disgyblion yn ddinasyddion cyflawn. Mae’r cyfleoedd a gynigir yn 
anhygoel a’r llwyddiannau ar bob lefel yn wefreiddiol a dyma flas i chi o dalent cynhenid ein plant ni! 
 

AR Y MAES CHWARAEON 
Rygbi - 15 bob ochr 

• Enillodd tîm rygbi Blwyddyn 8 gynghrair Gorllewin y Gweilch ar ôl ennill 4 allan o 4 gêm grŵp. O 
ganlyniad i ennill y gynghrair aeth y tîm ymlaen i chwarae yn rowndiau terfynol Cwpan y Gweilch.  
Fe aethant ymlaen i ennill rownd derfynol Gorllewin y Gweilch ar ôl curo Ystalyfera o 22-10 ar gae 
rygbi Penclawdd. Aeth y tîm ymlaen i rownd derfynol ardal y Gweilch yn erbyn Ysgol Gymunedol Y 
Dderwen ble gollon nhw ar gae’r Gnoll yng Nghastell Nedd.  Aeth y tîm ymlaen i gyrraedd rownd 32 
olaf Cwpan Cymru 

• Mae tîm rygbi Blwyddyn 9 wedi ennill 6 allan o 6 gem grŵp yng nghynghrair Gorllewin y Gweilch. O 
ganlyniad i ennill y gynghrair aeth y tîm ymlaen i chwarae yn rowndiau terfynol Cwpan y Gweilch.  
Fe aethant ymlaen i ennill rownd derfynol Gorllewin y Gweilch ar ôl curo Ystalyfera o 45-0 ar gae 
rygbi Y Dyfnant. Aeth y tîm ymlaen i rownd derfynol ardal y Gweilch yn erbyn Ysgol Cefn Saeson ble 
gollon nhw ar gae’r Gnoll yng Nghastell-nedd 
Cyrhaeddodd y tîm rownd 32 olaf Cwpan Cymru 

• Fe wnaeth Tîm Hŷn yr ysgol orffen yn 3ydd ym mhrif gynghrair Ysgolion ardal y Gweilch ar ôl ennill 
6 o’r 10 gêm gynghrair.  Cyrhaeddon nhw rownd yr 16 olaf hefyd yng Nghwpan Cymru. 

• Ni chwblhawyd cystadlaethau Cwpan Abertawe eleni (oherwydd Covid-19). Roedd gan bob un o’n 
timoedd ysgol siawns gwirioneddol dda o ennill y Cwpan fesul blwyddyn. Roedd timoedd 
Blynyddoedd 7, 8, 9 a 11 wedi ennill pob gêm a chwaraewyd yn y 
gystadleuaeth cyn i’r ysgolion gau 

• Mae Cameron Jones o Flwyddyn 12 wedi chwarae rhan flaenllaw yn 
ystod y tymor yng ngharfan Y Gweilch (o dan 18) ac, yn fwy diweddar, 
wedi ennill lle yng ngharfan o dan 18 Cymru (er na fydd cystadlu eleni 
oherwydd Covid 19, mae’n dipyn o gamp i gael ei ddewis yn y lle 
cyntaf)  

• Mae Ben Thomas (Bl.11) hefyd wedi cynrychioli tîm o dan 18 y 
Gweilch yn ystod y tymor hwn (tipyn o gamp o ystyried ei fod 2 
flynedd yn ifanc)  

• Mae’r bechgyn canlynol o flwyddyn 11 wedi ennill lle yng ngharfan o 
dan 16 Gorllewin y Gweilch: Joe Rees (capten), Ben Thomas, Morgan 
James, Cai James, Iestyn Ohlsson-Jones, Freddie Stevens, Rhidian 
Suggett, Owain Green a Joe Williams tra bod Jac Cross a Samson 
Lawson wedi ennill lle yng ngharfan o dan 16 Dwyrain y Gweilch.  Hon yw’r gynrychiolaeth fwyaf o’r 



ysgol erioed.  Aeth y tîm hwn ymlaen i ennill Pencampwriaeth Genedlaethol y Rhanbarthau ar 
draws Cymru 

• Ar ddiwedd y tymor cafodd tîm o dan 16 y Gweilch ar-y-cyd ei gyhoeddi. Cafodd Joe Rees, Ben 
Thomas, Freddie Stevens, Morgan James a Cai James eu dewis yn y brif garfan tra bod Iestyn 
Ohlsson-Jones, Jac Cross, Samson Lawson, Owain Green a Rhidian Suggett wedi cael eu dewis i’r 
garfan datblygu 

• Mae 2 o fechgyn rygbi blwyddyn 10 wedi cael eu dewis yng ngharfan Ysgolion Abertawe (o dan 15) 
sef Alex Jones a Kallum Morris.  Bellach y mae Ben Morris o Flwyddyn 9 wedi cael ei ychwanegu i’r 
garfan hyn yn ogystal, blwyddyn yn ifanc  

• Roedd hi’n dda gweld ein cyn ddisgybl Josh Thomas yn ennill ei gap cyntaf dros Dîm Rygbi Cymru o 
dan 20.  Roedd yn rhan o’r garfan a chwaraeodd rhan ym Mhencampwriaeth y 6 gwlad 

• Roedd Jac Cross (Bl.11) a Oscar Healy (Bl.13) (ynghyd ag Anna Melmouth) yn rhan o dîm rygbi 
cyffwrdd Cymru a chipiodd fedal arian ym Mhencampwriaeth Ewrop ym Mharis 

• Molly Anderson Thomas wedi cynrychioli Cymru yn rygbi cyffwrdd 
 
Rygbi - 7 bob ochr 

• Cyrhaeddodd tîm Blwyddyn 9 Gŵyr rownd gyn-derfynol y plât yng nghystadleuaeth 7 bob ochr 
Llandeiloferwallt. Gohiriwyd pob cystadleuaeth 7 bob ochr arall oherwydd Covid-19   

 
 
Pêl-droed  

• Sophie Stephens yn aelod o dîm ysgolion Cymru 
• Merched Blynyddoedd 7 ac 8 wedi ennill twrnamaint EFL 

Abertawe, gan golli yn y gêm derfynol yng nghystadleuaeth 
Gorllewin Cymru  

• Merched Blynyddoedd 7 i 9 yn ail yng nghystadleuaeth Pêl Droed yr 
Urdd (De Cymru). 

• Roedd timoedd pêl-droed blwyddyn 8 a 10 sefyllfa dda iawn i 
gystadlu am ennill eu cynghreiriau eleni gyda’r ddau dîm yma wedi 
ennill pob un o’u gemau yn ystod y tymor hyd at y pwynt lle cafodd 
y tymor ei ohirio oherwydd Covid 19  

• Cyrhaeddodd Tîm pêl-droed 5 bob ochr blwyddyn 11 rownd gyn-
derfynol y plât yng Nghystadleuaeth Ysgolion Cymru yng 
Nghaerdydd 

• Mae Kyle Hughes (Bl.9) yn rhan o academi pêl-droed Llanelli tra bod 
Lewis Bell ac Alex George (Blwyddyn 10) yn rhan o dîm Ysgolion Pêl-
droed Abertawe o dan 15 

• Mae Lewis Bell ac Osian Fitzgerald-Davies yn rhan o dîm pêl-
droed clybiau Cymru (Boys’ Clubs of Wales) 

• Mae Joe Lloyd (Bl.13) wedi cael ei ddewis i dîm pêl-droed o 
dan 18 Ysgolion Cymru a oedd i gystadlu yn Nharian y 
Canmlwyddiant (er na fydd cystadlu eleni oherwydd Covid 
19) 

 



Trawsgwlad 
• Fe wnaeth tîm bechgyn blwyddyn 8 a 9 ennill ras gyfnewid y sir yng Nghwrt Herbert tra bod ail dîm 

blwyddyn 8 a 9 wedi dod yn ail yn yr un ras   
• Tîm bechgyn blwyddyn 8 a 9 wedi dod yn ail yn ras derfynol y sir ym Mharc Margam (6 disgybl yn 

cyfri tuag at y tîm) 
• Tîm bechgyn blwyddyn 9 a 10 yn dod yn drydydd (medal Efydd) ar draws Cymru yn ras trawsgwlad 

o dan 15 Ysgolion Cymru yn Aberhonddu 
• Oliver Gillet (Bl.7) yn gorffen yn drydydd yn ras gyntaf y sir i flwyddyn 7 yn yr Elba. Dafydd King 

(Bl.9) yn gorffen yn ail yn ras gyntaf y sir i flwyddyn 8 a 9 yn yr Elba   
• Joshua Wallace (Bl.13) yn ennill y ras gyntaf yn y Sir i flwyddyn 10-13 yn yr Elba gydag Aled Tumelty 

yn dod yn ail yn yr un ras  
• Aled Tumelty (Bl.10) wedi dod yn 8fed ar draws Cymru yn ras trawsgwlad 

Ysgolion Cymru yn Aberhonddu  
• Aled Tumelty (Bl.10) yn ennill ras dreial y sir ym Mharc Margam, Dafydd King 

(Bl.9) yn drydydd yn ras y bechgyn canol ym Mharc Margam 
• Evan Jones (Bl.7), Dafydd King a Josh Pritchard (Bl.9), Aled Tumelty a Tom 

O’Brien (Bl.10) i gyd wedi cael eu dewis i dîm trawsgwlad Afan Nedd a Thawe i 
gystadlu ym Mhencampwriaeth Cymru.  Wnaeth pob un ohonynt gystadlu’n frwd 
yn Aberhonddu ar gwrs anodd ac yn erbyn rhedwyr gorau Cymru gyfan 

• Dafydd King (Bl.9), Aled Tumelty a Tomos O’Brien (10) wedi cael eu dewis i dîm traws gwlad De 
Cymru 

• Rhiannon Rowe, Ella Davies a Mai Davies yn cynrychioli Afan Nedd Tawe ym mhencampwriaeth 
traws gwlad ysgolion Cymru. Enillodd Ella a Mai cystadleuaeth y Sir ym Margam 

 
Hoci  

• Nicholas Morgan a Joseph Moyse yn rhan o garfan Hoci Cymru o dan 18 
• Rosie Jones a Ffion Wall yng ngharfan y Sir a Rosie yn cynrychioli Cymru 

 
 
Polo Dŵr  

• Woody Francis o flwyddyn 10 wedi cael ei ddewis i gynrychioli tîm polo dŵr 
Cymru a gystadlodd yn y Junior Men’s Inter Regionals yn Sheffield 

• Morgan Turatto Owen a Rhiannon Heredia Rowe yn cynrychioli Cymru 
 
 
Athletau  

• Mai Davies yn ennill cystadleuaeth 1500m dan dô yng nghystadleuaeth Gorllewin 
Cymru 

• Bethan Holley a Seren Anderson James wedi cynrychioli Afan Nedd Tawe yng 
nghystadleuaeth athletau dan dô  

• Mae William Trott o Flwyddyn 10 yn parhau i wneud yn wych wrth iddo ennill 
cystadleuaeth dan dô Cymru (o dan 17) yn y naid polyn   



• Enillodd Dafydd King o flwyddyn 9 fedal arian yng 
nghystadleuaeth dan dô Cymru (o dan 15) yn y naid 
polyn   

• Aled Tumelty wedi ennill medal efydd ym 
Mhencampwriaeth athletau dan dô Cymru (1500m) 

• Harrison Wheeler o Flwyddyn 10 wedi ennill medal 
aur yn y 200m a’r 400m ym mhencampwriaeth 
athletau o dan dô Cymru ar gyfer bechgyn o dan 15  

• Dylan Morgan o Flwyddyn 10 wedi ennill medal 
efydd wrth gystadlu i dîm Athletau Cymru ym Mhencampwriaeth SIAB 
yr aml-gampau (multi-events) 

 
Triathlon   

• Mae Joshua Wallace (Bl.13) wedi cael ei ddewis i dîm o dan 20 Prydain a fydd yn cystadlu ym 
mhencampwriaeth triathlon byd eang.  Mae hyn yn digwydd yn Edmonton (Canada) ym mis Awst 
2020 

 
Criced  

• Cafodd y disgyblion canlynol eu dewis yng Ngharfan Criced Cymru cyn i’r 
Ysgolion orfod cau, Theo Rogers (Bl. 7), Lewis Edwards (Bl.8) ac Ollie Rogers 
(Bl.9).  Y gobaith yw bydd dal modd iddynt chwarae cyn i’r tymor ddod i ben 

• Ellie Chahal a Madison Evans yn nhîm Criced Cymru ac Academi Morgannwg 
Nofio 

• Yng nghystadleuaeth yr Urdd, bu cystadlu brwd gan Oliver Gillett, Osian Richardson a Woody 
Francis buddugoliaeth a’r fedal aur i Aneurin Davies yn y Dull Broga Bechgyn Bl.9/10, a’r Dull Rhydd 
Bl.9/10 

• Medalau i’r timoedd ras gyfnewid rydd Bechgyn/Merched Dull Amrywiol Bl.7/8, a ras gyfnewid Dull 
Rhydd Bechgyn Bl.9/10, yng nghystadleuaeth yr Urdd 

• Yng nghystadleuaeth yr Urdd, cystadlodd Ffion Jones, ac enillodd Gracie Gilligan fedal, a medal i’r 
timoedd ras gyfnewid rydd Bechgyn/Merched Dull Amrywiol Bl.7/8 

 
Pêl Rwyd 

• Tîm y Sir o dan 14 - Georgina Lillicrap, Ruby Humphreys, Sky Rastatter, 
Megan Evans 

• Tîm o dan 16 - Medi Thomas, Charlotte Carter, Morgan Hapgood 
• Tîm Gŵyr o dan 18 wedi ennill cystadleuaeth y Sir, nhw fyddai wedi 

cynrychioli’r Sir yn nhwrnamaint Cymru (Presidents Cup)  
 
 
Seiclo 

• Imogen Morris yn ail yng nghystadleuaeth cycle cross – cynghrair Cymru  
• Eluned King Bl.13 yn cynrychioli tîm Cymru seiclo trac ac yn ennill medal 2 

fedal aur ac yn dod yn 1af yn y ras pwyntiau. Bu Eluned yn brysur yn yr 
Iseldiroedd yn cynrychioli Prydain (o dan 18 oed) yn rasio trac. Mae ei 



chanlyniadau yn gwbl wych -1af yn y gystadleuaeth ‘Team pursuit’, 1af yn y ras Madison, 1af yn y 
ras pwyntiau 

 
Gymnasteg 

• Cynrychiolaeth arbennig gan Gŵyr yng nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd 
Yn unigol – Quianna Wheeler a Tia Hayward  
Parau – Seren Anderson James ac Emily Hall 
Trio – Emily Carlson, Quianna Wheeler a Bethan  
Tîm – Quianna, Seren, Emily, Emily, Bethan, Mia G a Catrin T 

• Faye Ross Bl.7 yng ngharfan gymnasteg Cymru 
 
 
Gwobr Dug Caeredin 

• Bu’n flwyddyn siomedig i‘r disgyblion a ddymunodd gwblhau eu gwobrau Dug Caeredin Efydd ac 
Aur. Golygodd y Cyfnod Clo Mawr ohirio pob un o’r alldeithiau y bu cymaint o ddisgwyl ymlaen 
amdanynt. Fodd bynnag, cwblhawyd nifer o weithgareddau ymylol ywobr yn llwyddiannus e.e. 
datblygu sgiliau amrywiol ac hefyd y gwaith o wirfoddoli yn y gymuned. Disgwylir ymlaen yn arw at 
haf di-glo yn 2021 er mwyn manteisio ar yr alldeithiau cyffrous. Diolch i Ms Ann Ivey a’i thîm am eu 
hymroddiad. 

AR Y LLWYFAN DIWYLLIANNOL 
CYMREICTOD 

Parheir yn ddiwyd a diflino i hybu cymreictod ein disgyblion ymhob agwedd o fywyd yr ysgol. Y nod yw 
ennyn eu balchder o fod yn Gymry a’u hannog i ddefnyddio’r Gymraeg yn gyson nid yn unig yn yr ysgol ond 
yn eu bywyd cymdeithasol tu allan i furiau Ysgol Gyfun Gŵyr. Dyma flas o’r gweithgareddau a gynigwyd i’r 
disgyblion eleni. 

 
Gweithgareddau hybu Cymreictod 

• Taith i ffilmio Jonathan gydag aelodau o'r 6ed yn Yr Egin, Caerfyrddin 
• Taith yr Urdd i Batagonia Hydref 2019 (Daniel a Rosa) 
• Gig Dydd Miwsig Cymru gyda Marci G– ffocws ar Bontio (wythnos Gymreictod)  
• Clwb Flogio *Menter Iaith Abertawe a’r 6ed   
• Eisteddfod yr Urdd - Eisteddfod Gylch llwyddiannus  
• Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith gan Menter Iaith Abertawe yn ystod mis Medi gyda Blwyddyn 7  
• Gwobr y Daflen Gymreictod i Cinema & Co ym mis Ragfyr 7C 8D 
• Dwynwen Dirgel  
• Diwrnod coch, gwyn a gwyrdd - Cefnogi tim Cymru trwy wisgo coch  
• Cyflwyniad gan Ameer (S4C) i flwyddyn 9 
• Sioe Arwyr *yn neuadd Brynaman i fl7   

 

 
Eisteddfod yr Ysgol 
Cynhaliwyd Eisteddfod ysgol lwyddiannus unwaith eto ar Chwefror 13 ar gyfer Blynyddoedd 7 i 9, a 
Seremoni Gadeirio ar yr 2ail o Fawrth. Caed cystadlu brwd rhwng y llysoedd yn yr Eisteddfod mewn amryw 
o gystadlaethau. Llongyfarchiadau enfawr i Alice Jewell o Flwyddyn 9 ar ennill y Tlws Saesneg, ac i Rosa 



Humphreys o Flwyddyn 13 am gipio Cadair yr Eisteddfod. Llongyfarchiadau pellach i Matthew Brown o 
Flwyddyn 12 ar ennill Tlws Gwyddoniaeth yr Ysgol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y Canlyniadau 
Blwyddyn 7 
Barddoniaeth: 1af: ‘Merch y Blaned’ - Cadi Thomas  

2il: ‘Bwrlwm y Byd’ -Heledd Francis 
3ydd: ‘Angharad’ - Carys James a ‘Rose Collins’ - Jessica Lawrence 

Rhyddiaith: 1af: ‘Bwrlwm y Byd’ - Heledd Francis  
    2il: ’Alaw Onnen’ - Erin Sherwood a ‘Ceridwen’ - Lucia Docherty  

3ydd: ‘Blodyn yr haul’ - Lea Humbrecht a ‘Phoebe’ - Zara Karam  
Blwyddyn 8 
Barddoniaeth: 1af: ‘Darth Mickey’ - Owain Ruddy  

2il ‘Regeina Phalange’ – Eleri Gibbs  
3ydd: ‘Pluen’ – Seren Powell ac ‘Eira Gwyn’ – Catrin Squire  

Rhyddiaith: 1af: ‘Darth Mickey’ - Owain Ruddy  
2il: ‘Joe Thomas’ – Aneurin Thomas  
3ydd: ‘Cheese Puffs’ – Ella Rogers  

Blwyddyn 9 
Barddoniaeth: 1af: 'Robin Goch' - Megan Davies  

2ail: ‘Panther Pinc’ - Mia Davies a 'Yr Afr Wlanog' - David Ingham  
3ydd: 'Racwn' - Rhian Hopkins a 'Rhosyn' – Rosie Jones  

Rhyddiaith: 1af: 'Robin Goch' - Megan Davies  
2ail: 'Ar bigau'r drain' - Steffan Brown  
3ydd: 'Yr Afr Wlanog' - David Ingham  

 
Blwyddyn 10 
Barddoniaeth: 1af: ‘Lili Wen Fach’ – Elena Ruddy 

2ail: ‘Y Pibydd Hud’ – Alice Jewell 
3ydd: ‘Dim Syniad’ - Mirain Francis a ‘Boris’ – Elin Rolles 

Rhyddiaith:  1af: ‘Yr Ungorn Chwithig’ – Alice Jewell 
2ail: ‘Emily Wilding Davison’ – Anna Heatley a ‘Dim Syniad’ – Mirain Francis 
3ydd: ‘Cath Borffor ‘– Catrin Cornelius ac ‘Y Ddaear’ – India Matthews  

 
Blwyddyn 12/13 
Barddoniaeth:1af Prifddinas – ‘Melangell’ – Rosa Humphreys 

2ail: Adre – ‘Ceridwen’ – Gwenno Robinson 



3ydd: Adre – ‘Annibynnol’ – Anest Williams 
Rhyddiaith: 1af: Perthyn – ‘Annibynnol’ – Anest Medi Williams 

2ail: Mwgwd – ‘Penfelen’ – Gwenno Robinson 
3ydd: Ffiniau – ‘Derwen’ - Ffion Morgan a Chwyldro - ‘Melangell’ – Rosa 
Humphreys 

Y GADAIR 1af: Prifddinas – ‘Melangell’ – Rosa Humphreys 
2ail: Perthyn – ‘Annibynnol’ – Anest Medi Williams a Mwgwd  
‘Penfelen’ – Gwenno Robinson 
3ydd: Ffiniaiu – ‘Derwen’ – Ffion Morgan ac ‘Yr Ungorn Chwithig’ – Alice 
Jewell 

 
Braf oedd croesawu un o’n cyn-ddisgyblion disglair nol atom eleni i feirniadu cadair Ysgol Gyfun Gŵyr, sef 
Megan Davies. Bellach gweithia Megan fel gohebydd ar raglenni newyddion y BBC. 
Canmolodd waith y disgyblion, Addawol oedd hi i ddarllen cymaint o waith mor safonol ym mlynyddoedd 
iau'r ysgol. Gyda chi yn arwain y llyw, mae dyfodol llenyddol Cymru yn edrych yn iach iawn. 
 
Dyma’r hyn darodd Megan am waith Rosa Humphreys, enillydd y Gadair eleni: 
‘’Mae’n gerdd sydd yn mynd â ni, y darllenydd, ar daith trwy ein prifddinas; Caerdydd. Y delweddau 
cyfarwydd wedi eu creu mewn ffordd greadigol o’r newydd. Dyma gerdd sydd yn addas i’r byd modern gan 
fardd sydd yn gydwybodol ac yn ymwybodol o safbwynt cymdeithasol. Mae gwaith Melangell yn fy atgoffa 
o waith un o feirdd amlycaf Cymru ar hyn o bryd, Emyr Lewis. Gadewch imi ddyfynnu pwt o waith Melangell:   
 
‘Menywod Womanby  
yn canu,  
crio,  
tu fas clwb 
tra bod  
bois y blues 
yn swigo a swagio ar y stryd,  
dinas dan ei sang.  
Yn sydyn,  
Goleuadau glas,  
Gofidus,  
Galarus,  
Sgrech seiren yn saethu drwy’r strydoedd 
A’r siacedi neon 
Yn difetha’r difyrrwch…  
Ac mewn man tywyll 
Digalon 
Dan gysgod  
Muriau’r castell,  
Pabell.  
Ar balmant o fatres,  
Yn cwtsho dan 
Gwilt o gardfwrdd,  



Gwreichionyn llwm  
Y sigarét olaf.’ 
 
Yn wir, un llais sydd wedi fy nharo. Un llais oedd wedi aros gyda fi. Dyma lais difyr sydd yn gallu cynnig hiwmor 
a thristwch mewn un ddelwedd.  Ac am y rheswm hynny, awgrymaf mai’r bardd ‘Melangell’ ddylai ennill y 
gadair heddiw am y gerdd ‘Prifddinas.’ “ 
 

Y BYD CERDDOROL 
Yr Adran Gerdd  
Gweler isod rhestr o weithgareddau'r adran gerdd a’i disgyblion ers mis Medi 2019: 
 
Corau Hŷn - Cynhadledd Milfeddygon Prydain – Neuadd y Brangwyn – 
19eg o Fedi 2019 
Côr Bechgyn – Noson Elusennau - Gwesty Parc y Strade – 27ain o Fedi 
2019 
Corau Hyn – Merched y Wawr Gorseinon – 30ain o Fedi 2019 
Côr Iau – Cymanfa Hope Siloh Pontarddulais – 6ed o Hydref 2019 
Ensemble Telynau - Gŵyl Cerdd Dant - Theatr y Ffwrnes Llanelli - 9fed o 
Dachwedd 2019 (3edd wobr) 
Côr Cymysg - Ffair Nadolig - Campfa'r Ysgol - 21ain o Dachwedd 2019 
Côr Cymysg – Noson Garolau – Capel Caersalem Gorseinon – 12fed o 
Ragfyr 2019 
Corau a Cherddorfa – Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol – Eglwys Santes 
Catrin – 17eg o Ragfyr  
 
2019 
Parti Bechgyn Iau – Gwasanaeth Nadolig Tre-gŵyr – Eglwys Sant Ioan – 18fed o Ragfyr 2019 
Côr Cymysg - Cyngerdd Nadolig - Ysgol Penybryn - 19eg o Ragfyr 2019 
 
2020 
Côr Iau'r Ysgol - Proms Lleisiol Cynradd - 2ail o Chwefror 2019 
Côr Iau – Clwb Dydd Mawrth– Neuadd y Rechabiaid Tre-gŵyr – 11eg o Chwefror 2020 
 
Enillwyr Eisteddfod Gylch yr Urdd eleni - Mawrth 13eg 2020  
 
Unawd Canu Merched BL.7 i 9 - Cerys O'Rourke (Bl.8)  
Llefaru Bl.7 i 9 - Mirain Francis (Bl.7) 
Unawd piano Bl.7 i 9 - Milli King (Bl.9) – syth drwodd i’r Sir 
Unawd chwythbrennau Bl.7 i 9 - David Ingham (Bl.9) 
Unawd Telyn Bl.7 i 9 - David Ingham (Bl.9) – syth drwodd i’r Sir 
Unawd Llinynnol Bl.10 i 13 - Elin Rolles (Bl.10) – syth drwodd i’r Sir 
Unawd piano Bl.10 - 13 - William Morris (Bl.12) 
Llefaru Bl.7 – 9 – Mirian Francis (Bl .7) 
 



 
Yr Ŵyl Gerdd Dant 
Gyda’r Ŵyl Gerdd Dant ar stepen ein drws eleni ym mis Tachwedd, braf oedd gweld y disgyblion a’r staff yn 
mynd ati i gystadlu mewn amrywiaeth o gystadlaethau. Bu tîm dawnsio gwerin y staff yn perfformio ar 
lwyfan yr ŵyl, yn ogystal â pharti llefaru hŷn yr ysgol. Llongyfarchiadau gwresog i Ensemble Telynau Gŵyr 
ar gipio’r trydydd safle yn eu cystadleuaeth! 
 
Cerddorfa a Chôr Cymru 
Llongyfarchiadau i Elin Griffiths (Bl.12) ac Elin Rolles (Bl.10) ar ennill lle yng Ngherddorfa Genedlaethol 
Ieuenctid Cymru ac i Matthew Lewis a Rhys James (Bl.11) ar ennill lle yng Nghôr Ieuenctid Cymru. Gwych! 
Llwyddodd Matthew Lewis a Rhys James (Bl.11), William Morris (Bl.12), Daniel Williams ac Archie Brown 
(Bl.13), ennill lle yn Academi Only Boys Aloud. 
 
Dathlu Dydd Miwsig Cymru 
Mae Dydd Miwsig Cymru wedi dod yn ddathliad pwysig yng nghalendr ni’r Cymry erbyn hyn ac mae’n gyfle 
perffaith i ddathlu’r cyfoeth o gerddoriaeth Gymraeg sydd gennym ni yma yng Nghymru. Boed yn 
gerddoriaeth bop, roc, gwerin, rap, neu ganeuon traddodiadol. Addas iawn felly ydoedd i ni ddathlu’r 
diwrnod pwysig hwn yn yr ysgol. Trefnwyd gig gwych gan y chweched dosbarth i flwyddyn 8 i ddathlu dydd 
miwsig Cymru a hynny ar y cyd gydag Ysgol Bryn Tawe. Cafwyd llawer o hwyl ac roedd y disgyblion yn llawn 
bwrlwm wrth fwynhau’r gerddoriaeth! Yn ogystal cynhaliwyd gig pontio i flwyddyn 7 ac i flwyddyn 5 yr 
ysgolion cynradd. Buom yn ddigon ffodus i groesawu, Marc Griffiths atom fel DJ; gig lwyddiannus arall! 
Roedd yr ysgol hefyd yn llawn sain cerddoriaeth Gymraeg ar y diwrnod ei hun gyda cherddoriaeth Gymraeg 
yn cael ei chwarae ar draws yr ysgol a chyfle i ddod i adnabod hoff ganeuon Cymraeg yr athrawon. 
Addurnwyd yr ysgol gyda phosteri lliwgar a oedd yn rhannu manylion hoff ganeuon yr athrawon. Am ffordd 
wych i gasglu awgrymiadau a syniadau! 
 

LLWYDDIANT LLENYDDOL 
 

GWOBR GOFFA DAFYDD ROWLANDS 

Un o uchafbwyntiau calendr Adran y Gymraeg yw mynychu noson Gwobr Goffa Dafydd Rowlands. 
Cystadleuaeth lenyddol yw hon a sefydlwyd er cof am y llenor arbennig. Y mae’r gystadleuaeth yn agored i 
ddisgyblion chweched dosbarth ysgolion Cwm Tawe ac fe ofynnir i ddisgyblion ysgrifennu dau ddarn 
llenyddol ar unrhyw ffurf. Er i’r sesremoni gael ei chynnal eleni ar y Raglen HENO a hynny oherwydd Cyfnod 
Clo COVID hyfryd oedd gweld Rosa Humphreys o flwyddyn 13 yn cipio’r ail wobr eleni. Derbyniodd Rosa 
ganmoliaeth uchel am ei hysgrifennu gan y beirniad Tudur Hallam a daeth o fewn trwch blewyn i gipio’r 
wobr ei hunan. Llongyfarchiadau enfawr i ti Rosa! 

 
Taith i’r pantomeim 
Cafodd ddisgyblion blwyddyn 7 gyfle i fynd ar daith i sinema Brynaman yn ystod mis Rhagfyr i weld 
perfformiad o bantomeim Arwyr. Teithiodd 7O o ddisgyblion i weld y perfformiad hwylus, llawn egni, ar rai 
o arwyr mwyaf hanes Cymru. Roedd yno ddigon o ganu, dawnsio a gweiddi yn ystod y perfformiad! 
 
 



Croesawu Karen Owen 
Ar ddiwedd mis Ionawr croesawyd y bardd Karen Owen at ddisgyblion Cymraeg Blwyddyn 12 i drafod 
cerddi rhyfel. Roedd hi’n brynhawn gwych yn ei chwmni ac yn gyfle i weld y cerddi rhyfel mewn golau 
gwahanol. Bu’r sesiwn o fudd mawr i ddisgyblion ac chyflwynwyd y cerddi mewn modd cofiadwy iddynt. 
 

GWOBR BARDDAS DAN 19 oed 

Llongyfarchiadau enfawr i Elen Ruddy Bl.10 ar ennill Gwobr Barddas o 
lenorion ifanc dan 16eg oed eleni. Er na chafodd Elena y fraint o dderbyn 
ei thlws yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron yr haf hwn 
oherwydd gohirio’r Eisteddfod yn sgîl COVID 19, fe gynhaliwyd seremoni 
“o bellter” iddi yn ei gwers Gymraeg. Mae Elena yn un o restr o ddisgyblion ifanc Ysgol Gyfun Gŵyr a 
gipiodd y tlws hwn ers ei lawnsio rhyw 10 mlynedd yn ol bellach. Mae’n anrhydedd enfawr iddi ac yn dyst 
i’w thalent aruthrol.  

 
Ymweld â’r Wladfa ym MHATAGONIA HYDREF 2019 
Ar 23 Hydref 2019 fe deithiodd Daniel Rolles a Rosa Humphreys, Blwyddyn 13, o Abertawe, Cymru i 
Gaiman, Patagonia. Roedd yr alldaith i’r Wladfa gyda’r Urdd i barhau am bythefnos. Roedd yn daith o tua 
23 awr (gan gynnwys hediad 13 awr o Gatwick i Buenos Aires). 
 
Cafodd prosiect yr Urdd ei sefydlu yn 2008, â’r bwriad o gryfhau’r cyswllt rhwng cymunedau Cymreig y 
Wladfa â Chymru, wrth gynnig cyfleodd gwirfoddoli i bobl ifanc. Roedd Daniel a Rosa yn ddau o’r 25 a 
ddewiswyd ar gyfer y daith ar ôl proses gystadleuol. Criw 2019 oedd y deuddegfed i ymweld â’r Ariannin, 
gan olygu bod 300 o bobl ifanc Cymru bellach wedi bod ar y daith. 
 

 
DAWN AR DAFOD 

SIARAD CYHOEDDUS CYMRAEG Y ROTARI 

Llwyddodd Tîm Siarad Cyhoeddus yr ysgol i ennill y 3ydd wobr yn rownd derfynol y 
gystadleuaeth yng Nghynulliad Cymru. Ar ôl ennill rownd Ysgolion Gorllewin Cymru braint 
i Rosa Humphreys, Gwenno Robinson ac Annest Williams oedd cael bwrw am y Senedd i 
areithio yn erbyn gweddill timoedd De Cymru.  Llongyfarchiadau i’r dair am eu 
perfformiad graenus ac i Rosa am gael ei dewis fel Siaradwr Gorau’r gystadleuaeth. Tipyn 
o gamp o gofio ansawdd yr holl siaradwyr hyderus a huawdl. Da iawn chi ferched! 
 
 

YR ADRAN SAESNEG 

Llongyfarchiadau gwresog Ffion Haf Davies Bl.13 am ennill gwobr mewn 
cystadleuaeth ysgrifennu a drefnwyd gan y Chaucer Heritage Society. Mae hyn 
yn gyflawniad hynod o gofio bod y gystadleuaeth yn un sy’n agored i 
ddisgyblion led led Prydain Fawr. Gwych Ffion 

 



COGINIO AC ARLWYO  
LLWYDDIANT YM MYD COGINIO 
 
Dyma ddetholiad o’r gweithgarwch yn Adran Arlwyo'r ysgol eleni: Medi- Mehefin:  

• Clwb addurno cacennau Blwyddyn 7 
• Medi- Bore Coffi Macmillan, Dosbarth Blwyddyn 10 a 13  
• Dosbarth arlwyo Bl.10 wedi coginio cawl a chreu bara ar gyfer y du-gartref (Zak's 

place a Derek Rees)  
• Rhagfyr- Gweithgaredd Staff creu Cacen Nadolig. 
• Rhagfyr- ffair Nadolig Stondin Roliau Twrci a phorc i helpu'r CRA 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
MAES PEIRIANNEG, TECHNOLEG A CHYFRIFIADUREG 

 

 
Llwyddiant ym myd peirianneg 
Bu Tîm Peirianneg Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Gŵyr yn cymryd rhan yng Nghynllun Addysgu Peirianneg 
Cymru 2019-2020 mewn cydweithrediad a chwmni Eddyfi. Ffocws y tîm oedd prosiect ar ‘Ailgylchu 
systemau dŵr ar gyfer ein System Gwyliedydd Uwchsain’ (‘Recycling water system for our Ultrasonic 
Probe System). Yn cymryd rhan oedd Matthew Brown, Mirain Lloyd, Molly Anderson-Thomas, Lewis Jones, 
Finlay Richards, George Cawsey, a William Morris, o dan arweiniad Mr Alun Rennolf (Adran Ffiseg yr Ysgol) 
a’r Athro Neil Pearson o gwmni Eddyfi. Cychwynnodd Menna Evans ar y prosiect, ond oherwydd ei 
anghenion meddygol dwys, doedd hi ddim yn gallu parhau. 
 
Fe wnaeth y tîm wir wthio eu hunain i gyflwyno adroddiad o safon uchel iawn erbyn y dyddiad cau ar 
ddiwedd mis Mawrth, a rhyw ddeuddydd yn ddiweddarach cawson nhw wybod bod y diwrnod cau wedi ei 
ohirio a'r dyddiad cau wedi ei ymestyn am fisoedd! Roedden nhw wedi cwblhau eu hadroddiad terfynol er 
bod dal angen iddyn nhw baratoi eu cyflwyniad a'r poster manwl byddai'n cyd-fynd a hynny. 
 
Mae'r holl dîm wedi cyfrannu llawer dros y misoedd diwethaf, ac mae eu hymroddiad ac agwedd at waith y 
myfyrwyr wrth iddynt weithio’n anhygoel o galed ar y prosiect, ac ymdrechu'n galed iawn i ysbrydoli a 
threfnu ei gilydd. 
 
Gobeithio y cawn gyfle i ddarllen adroddiad y Tim Peirianneg yn Adroddiad y Pennaeth yn ystod Tymor yr 
Haf. 

 



CYRSIAU PRESWYL 
 

 

Taith Sgïo Hanner Tymor 14 – 21 Chwefror 2020  
 
Bu 105 o ddisgyblion, 85 disgybl Blwyddyn 8, a 20 disgybl Blwyddyn 12 
ynghyd ag 11 athro ar daith Sgïo'r ysgol eleni i Weiss Briach ger dinas 
Villach yn Ne Awstria ar y ffin gyda'r Eidal a Slofenia. Cafwyd wythnos 
fythgofiadwy arall o ymddygiad rhagorol a chyd-dynnu gwych - heb yr 
un ddamwain ond am athro a ddatgymalodd ei ysgwydd!  Cafwyd 
cyfleoedd unigryw i'r disgyblion i ddatblygu eu sgiliau addysgegol, 
corfforol, ieithyddol, diwylliannol a chymdeithasol ar lethrau ardal sgïo 
Nassfeld. 
  
Yn amlwg blaenoriaeth yr wythnos oedd datblygu  sgiliau sgïo’r 
disgyblion ar y llethrau ond cafwyd hefyd gyfle i ymarfer yr Almaeneg, i gerdded min nos yng ngolau 
cannwyll trwy brydferthwch cefn gwlad y pentref, i wibgartio, i nofio mewn pwll nofio moethus, yn ogystal 
â chynnal noson o frethyn cartref ar ffurf Noson Lawen Gymraeg i staff y gwesty a hyfforddwyr sgïo’r 
disgyblion. Roedd hon yn noson i'w chofio gyda'r staff yn perfformio eu Pantomeim blynyddol a'r 
disgyblion yn fyrfyfyr yn perfformio sgetshis hynod safonol cyn ymroi i gynnal sesiwn o ganu brwdfrydig. 
Diolch enfawr i Mr Geraint Herbert-Evans a'i griw o staff ymroddedig, am eu gofal o'r disgyblion ac am 
ddiogelu wythnos hwylus a llwyddiannus arall. Caed oedi o 12 awr ar y daith adref wrth i un bws dorri lawr 
mewn Gwasanaethau ond awr o borthladd Calais! Diolch eto i ddisgyblion Bws 2 - disgyblion Blwyddyn 8 - 
am ymddygiad ac ysbryd positif a’u cydweithrediad gwych wrth ladd amser mewn gwasanaethau a 
phorthladd wrth aros am fws a fferi i’w cludo adref. 
 

Taith yr Adran Gerdd i Toronto ac Efrog Newydd Hydref/Tachwedd 2019 
 
Yn ystod Hanner Tymor Hydref, aeth hanner cant o blant ac wyth aelod o staff ar 
Alldaith yr Adran Gerdd i Doronto ac Efrog Newydd. Dyma adroddiad un o’r plant:  
 
‘Ar ôl gadael yr ysgol am hanner nos, fe wnaethon ni hedfan i Toronto gydag 
American Airlines a chyrraedd y gwesty erbyn amser te. Fe wnaethom ni gerdded i 
brif sgwâr Toronto (Yonge Dundas Square), cyn mwynhau swper mewn ardal fwyd 
ynghanol y ddinas.  
 
Drannoeth, ar ôl brecwast yn y gwesty, fe aethom i fyny Twr CN, cyn ymweld â 
Chinatown, Marchnad Kensington a Neuadd y Ddinas. Y bore wedyn, fe aethom ar 
fws i weld rhaeadrau Niagra, cyn hwylio ar yr “Hornblower” i gael mynd yn agos at y 
rhaeadr. Ar ôl cymryd llawer o luniau, ymweliad a Niagra-ger-y-llyn oedd nesaf - 
pentref prydferth hynafol ychydig o filltiroedd o’r rhaeadr. Cyn dychwelyd i Toronto, 
cawsom y cyfle i siopa yn y Vaughan Mills Outlet Mall. 
Y diwrnod wedyn, roedd hi’n amser i ffarwelio â Toronto wrth i ni hedfan i Efrog 
Newydd. Ar ôl cyrraedd Efrog Newydd, aethom i siop fwyaf M&Ms yn y byd, cyn 



mynd am fwyd Americanaidd yn Bubba Gump ar Times Square. Ar ôl 
brecwast o waffles a bacwn, aethom ar daith o gwmpas canol 
Manhattan (Midtown) - Times Square, Central Park, Grand Central 
Station, Canolfan Rockefeller a’r Top of The Rock. Y noson honno, fe 
aethom ni i weld sioe gerdd Aladdin ar Broadway.  
Drannoeth, ymwelwyd â Manhattan (downtown), cofeb 9/11, One 
World Tower, Wall Street, cyn mynd ar long i gymryd lluniau o gerflun 
Liberty. Ar ôl cael coffi a siopa yn ynys Staten, fe ddychwelom yn ôl i Manhattan. Y 
noson honno, cawsom ginio byrger yn Ellens Stardust Diner, lle mae’r bobl sy’n 
gweini’r bwyd yn canu caneuon pop drwy’r nos. 
Ar ein diwrnod olaf, fe aethom ni am dro ar hyd 5th Avenue a heibio i Dwr Trump, 
yn ogystal â mynd i siop fwyaf Efrog Newydd - Macy’s, cyn gadael am y Maes 
Awyr. 
 
Roedd yr alldaith yn un hwylus o’r dechrau i’r diwedd ac yn brofiad bythgofiadwy i 
bawb arni.’  
 
Diolch i’r ddau Mr Lewis a phob aelod o staff oedd ynghlwm a’r daith lwyddiannus hon i Ogledd America. 
 
 
 
Ymweliad â Normandi CHWEFROR 2020 
O 27 Chwefror hyd at 2 Mawrth, bu criw o ddisgyblion Blwyddyn 11 i 13 
ar daith wedi’i threfnu gan yr Adran Ffrangeg, i Normandi yn Ffrainc.  
 
Am benwythnos hyfryd eto. Bu’n gyfle gwych i deithio i Normandi eleni 
gyda 25 o’r disgyblion sydd yn astudio Ffrangeg sef Bl.11 ac Bl.13. 
Siawns arbennig i fireinio sgiliau Ffrangeg a chael cyfleoedd di-ri i 
ddysgu mewn awyrgylch naturiol. Bu son mai’r athrawon yn dawnsio yn 
y Noson Lawen oedd yr uchafbwynt i sawl disgybl, ond er y tywydd gwlyb, roedd crwydro strydoedd Mont 
San Michel yn hudol. Darparwyd gweithgareddau megis ffensio, saethyddiaeth, ac amrywiaeth o heriau 
eraill trwy'r cyfrwng y Ffrangeg. Cafwyd rhaglen wahanol i'r Chweched yn cynnwys cyfle i ymarfer eu sgiliau 
llafar trwy gyfweld â Ffrancwyr yn yr 'office de tourisme'. 
 
Cafodd y disgyblion brofiad gwerthfawr o iaith a diwylliant gwlad arall yn 
ogystal ag ennill hyder wrth baratoi ar gyfer arholiadau'r haf. 
 
Er y gofidiau o ran y firws ar draws y byd, bu’r daith yn un lwyddiannus 
iawn gyda’r disgyblion, o dan arweiniad y staff, yn cymryd camau i ofalu 
am eu hiechyd (ac iechyd eraill) gan ysgwyddo cyfrifoldeb am eu hylendid a bod yn sensitif i'r sefyllfa oedd 
yn datblygu dros y penwythnos. Mae’r Adran yn edrych ymlaen at ail-adrodd y profiad flwyddyn nesaf. 
 
 
 



Ymweliad ag Auschwitz Chwefror 2020 
Yn ystod mis Chwefror eleni, cafodd Rosa Humphreys a Harri Turner, dau 
fyfyriwr Lefel A Hanes, gyfle i fynychu taith undydd i Wersylloedd Crynhoi 
Auschwitz-Birkenau yng Ngwlad Pwyl. Pob blwyddyn, caiff y daith ei 
chynnig gan Ymddiriedolaeth Addysgiadol yr Holocaust i ddisgyblion Lefel 
A o bob cwrr o Gymru fel rhan o brosiect Lessons From Auschwitz, er 
mwyn cynnig profiad unwaith-mewn-bywyd i ymweld â lle mor greiddiol 
yn hanes erchyll yr Holocaust. 
 
Ymddengys bod effaith yr Holocaust yn dal i gael dylanwad heddiw. Fel rhan o brosiect Lessons From 
Auschwitz, bydd Rosa a Harri bellach yn gweithredu fel llysgenhadon er mwyn rhannu’n profiadau o 
ymweld ag Auschwitz-Birkenau, ac addysgu’r gymuned am yr hanes, gan geisio sicrhau na fydd yr 
Holocaust byth yn cael ei hanghofio, na’i hailadrodd yn y dyfodol. Dyma eiriau Primo Levi, goroeswr 
Auschwitz: ‘It happened, therefore it can happen again: this is the core of what we have to say’. Cofiwn am 
holl erchyllterau a ddigwyddodd yn ystod cyfnod yr Holocaust. 
 
Mae’r Ysgol yn ddiolchgar i brosiect ‘Lessons from Auschwitz’ am ganiatáu i fyfyrwyr y Chweched yn Ysgol 
Gyfun Gwyr i dalu ymweliad ag Auschwitz, gyda’r bwriad o annog ein hieuenctid i ddefnyddio eu llais i 
herio anghyfiawnder a hiliaeth yn y dyfodol. 
 

 
CEFNOGI CYD-DDYN 

 

ELUSENNOL 
Darparu Lluniaeth i’r Digartref 
Ar ddechrau mis Rhagfyr, mi wnaeth Mr Lloyd Henry a disgyblion cwrs 
Arlwyo Blwyddyn 10 goginio cawl i fwydo'r rheiny sydd mewn angen 
yn Abertawe, megis y digartref. Llwyddodd Mr Henry a’r disgyblion 
baratoi galwyni o gawl blasus a maethlon i’w ddosbarthu i’r anghenus trwy gyfrwng Zak’s Place yn y ddinas. 
Fe wnaeth Eglwys Seion Waunarlwydd, gyda chymorth y Parch. Derek Rees, brynu’r llysiau angenrheidiol 
a’u trosglwyddo i’r ysgol. 
 
Cyngerdd Nadolig Pen y Bryn 
Un o uchafbwyntiau ein calendr 
blynyddol yw’n ymweliad ni ag 
Ysgol Penybryn yn yr wythnos 
cyn Nadolig. Unwaith eto eleni, 
cawsom groeso cynnes iawn 
gan athrawon a disgyblion 
Ysgol Pen y Bryn. Teithiodd disgyblion y chweched dosbarth, ac 
aelodau o gôr hŷn yr ysgol a staff i berfformio nifer o eitemau 
Nadoligaidd. Canodd Ffion Pirotte a Matthew Lewis unawd a 
chyfrannodd Daniel Rolles unawd llinynnol i’r adloniant.  Mr Berian 



Lewis a Mr Chris Lewis oedd yn cydlynu'r rhaglen. Edrychwn ymlaen at ddychwelyd i Ben y Bryn ym mis 
Rhagfyr 2020.  
 
Ffair Nadolig/Raffl Nadolig  
Cafwyd Ffair Nadolig llwyddiannus iawn ar ddiwedd Tachwedd wedi ei drefnu gan Ffrindiau Gŵyr (CRA). 
Llwyddwyd codi swm anrhydeddus iawn o £3,000 o weithgarwch y Ffair Nadolig, y Raffl Nadolig, a diwrnod 
Gwisg Anffurfiol. Diolch i Ffrindiau Gŵyr/ CRA sydd yn gwneud cyfraniad allweddol i’r ysgol yn ystod y 
cyfnod heriol hwn o ran cyllid yr Ysgol. 
 

HAWLIAU PLANT 

Y Sgwrs Fawr Ryng-genedlaethol 
Yng nghanol mis Ionawr, aeth criw o ddisgyblion Blwyddyn 8 i’r Sgwrs Fawr a drefnir gan Gyngor Abertawe. 
Nod y Sgwrs Fawr, a gynhelir yn dymhorol, yw rhoi llais i’n pobl ifanc a hyrwyddo ymwybyddiaeth o 
faterion cymdeithasol yn eu mysg. Thema’r diwrnod y tro hwn oedd “Bywyd, Goroesi a Datblygu” a 
threfnwyd amrywiaeth o weithgareddau er mwyn annog iechyd meddwl a chorfforol da. Gwahoddwyd 
pobl o’r genhedlaeth hŷn hefyd er mwyn lleihau’r bwlch rhwng y to iau a hŷn. Uchafbwynt y diwrnod, yn 
ddi-os, oedd y sesiwn “Ioga Cadeiriau” lle cafodd bawb gyfle i ymestyn, ymlacio ac ymdawelu’r meddwl. 
Diolch i Gyngor Abertawe am ei drefnu. 
 
School Swap 
Braf hefyd oedd gweld David Ingham o Flwyddyn 9 a Connie Armstrong o Flwyddyn 10 yn mynychu’r 
“School Swap” yn Amgueddfa'r Glannau. Pwrpas y prosiect - a gynhaliwyd gan Gyngor Abertawe - oedd 
ffilmio rhaglen ddogfen yn ymwneud a'r gwahaniaeth a'r tebygrwydd rhwng pobl ifanc Abertawe, a'r 
problemau sy'n eu hwynebu yn y byd modern. Gwnaed nifer o weithgareddau a oedd yn trafod crefydd, 
hil, rhywioldeb a diwylliant. Roedd y disgyblion yn falch i gynrychioli'r ysgol a datblygu syniad gwell o 
gefndiroedd pobl ifanc eraill y ddinas. 
 
Cynhadledd Hawliau Plant Cymru 
Cafodd llysgenhadon hawliau’r ysgol y cyfle i gynrychioli’r ysgol yng Nghaerdydd ar yr 11 Chwefror ar gyfer 
Cynhadledd Hawliau Plant Cymru gyda Chomisiynydd Plant Cymru. Cawsant amser gwych yno a chyfle i 
gymryd rhan mewn nifer o dasgau gwahanol yn ymwneud â hanes hawliau plant. Mae hawliau plant yn 
cael blaenoriaeth enfawr erbyn hyn ac felly pleser oedd cwrdd â'r Comisiynydd ei hun, Sally Holland. 
 
Pwyllgor Gwrth Hiliaeth ac Islamoffobia  
Dyma grynodeb o weithgareddau’r Pwyllgor Gwrth Hiliaeth ac Islamoffobia o dan arweiniad Mrs Angharad 
Owen ers y Nadolig. 
 
Mae’r pwyllgor wedi bod yn cynnal cyfarfodydd wythnosol er mwyn cynllunio sut i dyfu’r pwyllgor a hefyd 
darganfod strategaethau llwyddiannus i gyd-weithio gyda’r pwyllgorau hawliau eraill. Y brif flaenoriaeth 
sydd wedi bod yw sefydlu blog sy’n cynnwys yr holl bwyllgorau hawliau (Erthygl 55).  Mae pob pwyllgor 
wedi ysgrifennu erthyglau am eu maes ffocws nhw er mwyn eu cyhoeddi yn fuan. Adnodd hwylus a hollol 
berthnasol i hybu hawliau dynol ymysg cynulleidfa sydd bellach yn ddigidol. Bydd yna gyfle i bobl ddarllen 
yr erthyglau, ymateb iddynt a’u rhannu gydag eraill. 



Ategwyd at hwn y profiad bythgofiadwy o wrando ar gyfweliad byw goroeswraig yr Holocost. Fe wnaeth 
aelodau’r pwyllgor fynychu’r sesiwn a gwrando ar hanesion a phrofiadau Susan Pollock. Ymddiddorwyd 
wrth glywed ei safbwynt hi ar ailgychwyn bywyd yn dilyn y profiadau erchyll yn y gwersylloedd crynhoi a 
sut wnâi ymdopi gyda’r hanes hyd at heddiw. Fel dywed un o’r criw, ‘Am fenyw ysbrydoledig!’  
 
Cyn i’r ysgol gau bwriad y pwyllgor oedd creu sesiwn bontio gyda blwyddyn 6 yn nhymor yr Haf. Y nod 
oedd cyflwyno’r pwyllgor iddynt a darganfod os oedd yr ysgolion cynradd yn gwneud rhywbeth tebyg, 
byddai hybu diddordeb cyn mis Medi yn ffordd iddynt ennyn teimlad o berthyn wrth gychwyn yr ysgol 
uwchradd. Mae yna hysbysfwrdd ar waith ar gyfer y pwyllgor. Gobeithiwn ailgydio ar hwn unwaith i ni 
ddychwelyd i’r ysgol. Rhoddwyd dyddiadau cyfarfodydd, cyhoeddiadau a digwyddiadau cenedlaethol ar yr 
hysbysfwrdd a’i adnewyddu’n wythnosol.  
 
Wrth anelu at ddychwelyd i’r ysgol y prif gynllun sydd gan y pwyllgor yw parhau gyda’r cydweithio 
rhyngddyn nhw a’r pwyllgorau eraill, drwy drefnu diwrnod i flwyddyn 7 sy’n llawn gweithgareddau hwylus 
sy’n addysgu am hawliau dynol ac i godi ymwybyddiaeth y pwyllgorau. Digon i edrych ymlaen ato ef pan 
ddaw bywyd arferol nol unwaith eto.  
 

LLWYDDIANNAU  A PHROFIADAU ACADEMAIDD 

YMWELIADAU AG ADRANNAU 

Ymweliadau cyn-ddisgyblion â’r Adran Gymraeg ac Ieithoedd Modern 
Ganol fis Ionawr croesawyd cyn-ddisgybl Rhys Williams i rannu ei brofiadau â disgyblion Bl.11. Mae Rhys 
erbyn hyn yn ohebydd i newyddion y BBC ac yn teimlo’n hynod ffodus ei fod wedi derbyn addysg cyfrwng 
Cymraeg. Soniodd am yr holl ddrysau sydd wedi agor iddo fel siaradwr Cymraeg. Roedd y drafodaeth hon 
mor bwysig i flwyddyn 11 wrth iddynt baratoi at ddewis eu cam nesaf ym myd addysg ac ym myd gwaith. 
 
Yn ogystal, fe groesawodd yr adran Ieithoedd Modern Megan Davies yn ôl i’r ysgol. Mae Megan bellach yn 
gweithio fel newyddiadurwraig hefyd a rhannodd ei stori ar sut mae’r Ffrangeg wedi’i chynorthwyo ar ei 
thaith ym myd gwaith.  
 
Rhannu profiad 
Cafwyd cyflwyniad diddorol iawn i Bl.9 gan Lily Johnstone y mis hwn wrth iddi sôn am ei phrofiad gweithio 
yn Deloitte Zurich. Roedd ei chymwysterau TGAU mewn ieithoedd wedi ei helpu i weithio’i ffordd drwy 
gyfweliadau 11 cam, gan yn y pen draw ei helpu i gyrraedd ei huchelgais ac ennill swydd ei breuddwydion! 
Daeth y drafodaeth hon ar yr amser perffaith wrth i flwyddyn 9 ddechrau meddwl am eu pynciau TGAU. 
Roedd hi’n gyfle gwych i ddeall mwy am fuddion siarad ieithoedd ychwanegol a sut y gallant agor cymaint o 
ddrysau'r dyfodol. Diolch am alw mewn! 
 
LLADIN 

Cafodd blynyddoedd 7, 8 a 9 blas eleni eto o wersi Lladin trwy gydweithio yr Adran Ieithoedd Modern 
gydag Adran y Clasuron, Prifysgol Abertawe. Ar ol Nadolig cynhaliwyd nifer o sesiynau “lasu ieithoedd” 
amser cinio ar gyfer blwyddyn 7 wrth iddynt ddysgu am y byd [ancient Rome and their mysterious Gods 
and creatures]. Mae nifer o ddisgyblion bl 8 wedi gweithio yn galed iawn wrth astudio Lefel 1 Lladin trwy 
fynychu cwrs sy’n gyfres o wersi ar ôl ysgol.  Fe lwyddodd grŵp bach o ddisgyblion Blwyddyn 9 hefyd i herio 



eu hunain wrth sefyll a llwyddo mewn arholiad TGAU ar ddiwedd y flwyddyn. Braf iawn gweld Lladin yn 
cyfrannu at sgiliau ymwybyddiaeth ieithyddol ein disgyblion a hynny ar draws Adrannau Iaith yr ysgol. 
Manteisir hefyd ar brofiadau gwerthfawr iawn wrth i’r disgyblion ymroi i ddysgu tu hwnt i'r gwersi arferol. 

Ffair Prentisiaethau 
Cafodd grŵp o ddisgyblion Bl.11 yr ysgol y cyfle i fynychu Ffair Prentisiaethau yn Stadiwm Y Liberty. 
Bachwyd ar y cyfle gwych hwn i gael syniadau ar gyfer llwybr gyrfa’r dyfodol. Yn y ffair yr oedd ystod o 
gyflogwyr o safon a chafwyd y cyfle i sgwrsio â chyflogwyr a oedd yn cynnig cyfleoedd hynod gyffrous. Braf 
oedd gweld amrywiaeth o syniadau ar gyfer swyddi’r dyfodol a dysgu am sut roedd cyrraedd y nod.  

 
 

YR ADRAN SEICOLEG 

Brain Bee Cymru 
Llongyfarchiadau gwresog i bob aelod o dîm niwrowyddoniaeth Adran Seicoleg Gŵyr, a aeth i gystadlu yn y 
Brain Bee Cymru yn Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd - Harri 
Turner, Luke Mattey, Mia Thomas-Powell, Joseff Thomas, Dominic Harrison, Amy Glover, Bethan Evans, 
George Cawsey, Maddison Darlington, Eva Bancroft. 
 
Daeth cydnabyddiaeth arbennig i’r ysgol o'r darparwyr am "berfformiad a sgôr unigol eithriadol" Luke 
Mattey!  
 
Cafwyd newyddion gwych pellach wedi hyn ac mae’r ysgol yn hynod o falch o Luke 
Mattey (Bl.13) a Joseff Thomas (Bl.12) am gael eu gwahodd gan y Ganolfan ar 
gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg i gynrychioli tîm niwrowyddoniaeth 
Cymru, i gystadlu ar lefel genedlaethol yng nghystadleuaeth Brain Bee 
Prydain.Cawsant eu dewis am fod eu perfformiadau unigol yng nghystadleuaeth 
Brain Bee Cymru wedi cyrraedd y 10 perfformiad gorau o’r holl ymgeiswyr.  
Mae gwahoddiad Joseff i'r tîm yn arbennig iawn am yr oedd y mwyafrif o'r 
ymgeiswyr yn aelodau o flwyddyn 13. Roedd y ddau i fod i gystadlu yn Llundain ym mis Mawrth. 

 
 
 
 
Myfyrwyr Seicoleg yn ennill y Wobr Aur Crest – Rhaglen NUFFIELD 
 
Buodd dalthlu mawr wrth i Shakira Morka ac Elen Scourfield lwyddo i orffen 
4 wythnos o waith ymchwil gwyddonol gyda’r rhaglen Nuffield eleni. 
Cyflwynwyd eu gwobrau gan yr Athro Syr Martin Evans yn Techniquest a 
chawsant gyfle i gyflwyno a thrafod canfyddiadau eu gwaith. Cawsant brofiad 
bythgofiadwy yn cymhwyso’u gwybodaeth am faterion yn ymwnued a 
dibynadwyedd a dilysrwydd mewn gwaith ymchwil a ddysgwyd yn yr ystafell 
ddosbarth Seicoleg, i sefyllfa byd go iawn. 
   
 
 
 
 



LLwyddiant wrth gael ein dewis i fod yn rhan o gynllun ‘Bocs Bren’ Prifysgol Caerdydd 
 
Roedd yr Adran Seicoleg wrth ei bodd o gael ei dewis ymhlith un o ddeg adran 
Seicoleg ar draws y wlad i dreialu cyfarpar newydd arbenigol a ddyfeisiwyd 
gan y brifysgol i hyrwyddo prosesau dysgu ac addygu pan yn ymdrin gyda 
chysynyiadau niwrowyddonol. Cawsant lawer o sbri eleni wrth ddefnyddo’r 
cyfarpar i atgyfnerthu dealltwriaeth y myfyrwyr Seicoleg o gysyniadau heriol y 
pwnc! 
 
 
 
 
Myfyrwyr Seicoleg yn cael profiad o sgan MRI rhith-wirionedd cyn archwilio ymchwil sy’n ystyried cyswllt rhwng 
abnormalrwyddau strwythurol yr ymennydd a sgitsoffrenia 
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