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GAIR GAN GADEIRYDD Y CORFF LLYWODRAETHOL 
 

Gair gan Gadeirydd y Corff Llywodraethol 

Roedd yn anrhydedd enfawr imi gael fy ethol yn Gadeirydd y Corff Llywodraethol yma yn 
Ysgol Gyfun Bryn Tawe yn gynharach yn y flwyddyn academaidd.  Rhaid i mi yn gyntaf 
gydnabod cyfraniad Heini Gruffudd a oedd wedi dal y swydd ers i'r ysgol agor yn 2003. Mae 
ei waith caled, ymroddiad ac ymrwymiad i'r ysgol a'r ddarpariaeth ehangach o Addysg Iaith 
Gymraeg yn Abertawe dros yr 17 mlynedd ddiwethaf yn esiampl i ni i gyd. Credaf fy mod yn 
siarad dros lawer pan dywedaf fy mod yn hynod ddiolchgar, er iddo gamu i lawr o rôl y 
cadeirydd, ei fod wedi dewis aros fel aelod o’r corff  llywodraethu.  Diolch, Mr Gruffudd. 

 

Mae Covid-19 wedi dod â heriau ac ansicrwydd digynsail.  Mae'r penderfyniad i gau ysgolion 
wedi cael effaith enfawr ar ddisgyblion, staff a thu hwnt.  Wedi dweud hyn, mae eu 
cyflawniadau ers mis Mawrth wedi bod yn nodedig. 

 

 • Mae'r ysgol wedi aros ar agor ar oriau estynedig er mwyn darparu gwasanaeth gwarchod 
argyfwng i blant gweithwyr allweddol. 

 • Addasodd staff yn gyflym i ddarparu dysgu cyfunol gyda’r disgyblion yn cofleidio hyn ac yn 
cymhwyso eu hunain i gwblhau eu hastudiaethau gartref. 
 • Cafodd cyfleusterau’r ysgol eu rhoi i ddefnydd da gyda dros 1000 o fisorau yn cael eu 
cynhyrchu a'u dosbarthu yn y gymuned leol. 
 • Mae pecynnau bwyd wedi'u dosbarthu'n wythnosol i'r disgyblion hynny a fyddai fel arfer 
wedi derbyn prydau ysgol am ddim.  Yn ogystal mae staff wedi cefnogi’r gymuned leol trwy 
wirfoddoli yn y banc bwyd. 
 • Mae llês disgyblion wedi cael blaenoriaeth, a bydd yn parhau i fod yn flaenoriaeth: mae 
staff wedi cysylltu â phob disgybl o leiaf unwaith yn ystod y cyfnod cau i wirio a sgwrsio gyda 
nhw. 
 

Ni fyddai’r holl hyn wedi bod yn bosibl heb ymroddiad a chyfraniad y Pennaeth, yr aelodau 
staff, y disgyblion a'u rhieni / gwarcheidwaid. 

 

Rydym bellach wedi ailagor Bryn Tawe am y dair wythnos cyn gwyliau'r haf, ac unwaith eto 
mae staff a disgyblion wedi dangos eu gallu i addasu.  Wrth gwrs, ni fu hyn heb hêr, ond 
bydd cadw'n gaeth at Ganllawiau'r Llywodraeth yn sicrhau diogelwch disgyblion a staff. 

 

Cyn i mi edrych nôl at y cyfnod cyn-Covid - rwyf am sôn yn benodol am y myfyrwyr hynny 
ym mlynyddoedd 11 a 13. Mae‘r clo mawr wedi golygu bod y bobl ifanc hyn wedi colli allan 
ar lawer, o gynrychioli Bryn Tawe am y  y tro olaf yn Eisteddfod yr Urdd i’r “dyddiau olaf” 
swyddogol hynny a’r dathliadau / emosiynau a ddaw gyda digwyddiadau o’r fath.  Yn 
ychwanegol, fydd y siom, ar ôl eu gwaith caled dros y ddwy flynedd ddiwethaf, o golli'r cyfle 
i sefyll eu TGAU a'u Lefel A, a'r ansicrwydd ynghylch ar hyn a ddaw nesaf.  Mae'n bwysig eu 
bod yn aros yr un mor hyderus yn y system graddio eu cymwysterau a ddefnyddiwyd eleni 
ag y byddent pe byddent wedi sefyll eu harholiadau. 
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Mewn newyddion arall, roeddwn yn falch iawn o weld cymaint o ddisgyblion yn llwyddo yn 
eu Lefel A a'u TGAU y llynedd.  Roedd canlyniadau Safon Uwch yn gryf a chanlyniadau TGAU 
yn ôl y disgwyl. Fe wnaeth nifer o unigolion yn rhagorol yn eu TGAU a,  fel carfan, 
perfformiodd y merched yn dda iawn hefyd. 

 

Ar ôl 17 mlynedd o'r Wisg Ysgol gyfredol, bu ein myfyrwyr yn lobïo am newid.  Cytunodd y 
corff llywodraethu i ganiatáu adolygiad ac ymgynghoriad pellach, a phleidleisiodd mwyafrif 
o ddisgyblion a rhieni o blaid gwisg fwy ffurfiol.  Bydd Medi 2020 yn gweld dechrau'r 
flwyddyn bontio lle bydd y côd gwisg cyfredol a'r un newydd yn rhedeg ochr yn ochr â'i 
gilydd. 
 

Rwy’n falch i adrodd fod y gwaith i adleoli Ysgol Tirdeunaw, un o'n hysgolion clwstwr, i safle 
Bryn Tawe  wedi dechrau. 

 

Yn ôl yr arfer gyda Bryn Tawe, mae rhestr o lwyddiannau gan gynnwys Eisteddfod yr Ysgol yn 
Nhymor y Gwanwyn, nifer o ddigwyddiadau chwaraeon, cyngherddau, tripiau ysgol a llu o 
weithgareddau allgyrsiol eraill.  Yn fwy penodol, roedd y cynhyrchiad o “Gris” yn 
wych.  Diolch i bawb a gymerodd ran. 

 

Yn olaf, os gallaf edrych ymlaen gymaint â phosibl. Mae’r Gweinidog Addysg newydd 
gyhoeddi fydd ysgolion yn ailagor yn llawn i bob disgybl o fis Medi ymlaen.  Rwy’n cydnabod 
yr ansicrwydd pellach a ddaw o’r cyhoeddiad, ond gallaf eich sicrhau bydd y corff 
llywodraethu yn parhau i weithio gyda’r Pennaeth a’r Uwch Dîm i gynllunio'n drylwyr i 
sicrhau diogelwch a lles disgyblion a staff Ysgol Gyfun Bryn Tawe. 

 

 

 

Esther Wood 

Cadeirydd  

Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 

 

Cadeirydd Y Llywodraethwyr: Mrs Esther Wood 

Clerc i’r Llywodraethwyr: Mrs Eirian Leonard  

d/o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe 01792560600 
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CLERC 

Mrs Eirian Leonard 

PENNAETH 

Mr Simon Davies 

CYMUNEDOL 

Mr Heini Gruffudd-  03/11/2023 

Mrs Sarah East - 22/11/2023 

Mrs Carys Davies-08/03/2021 

Mrs Davida Lewis - 03/11/2023 

Mr Alun Jones Is Gadeirydd - 16/11/2023 

AALl 

Swydd Wag  

Mr David Williams-27/02/2023 

Parch Eirian Wyn - 15/10/2023 

Swydd Wag  

Mrs Margaret Greenaway 21/08/2023 

RHIANT 

Mrs Janet Rowlands -05/10/2022 

Mrs Esther Wood -05/10/2022 

Mrs Bethan James - 12/11/2021 

Mrs Adele Thomas - 09/12/2023 

Mrs Helen Pritchard -17/04/2022 

Mrs Eleni Maria Cordingley - 05/05/2020 

Staff 

Mr Chris Shaw (Athro) -16/11/2020 
Mrs Naomi Tootill Evans (Athrawes)-12/03/2022 

Mrs Jayne Bowen - (Staff) 11/11/2023 

 

Y mae’r cyfansoddiad yn unol â’r Erthyglau Llywodraethu perthnasol yn seiliedig ar nifer y disgyblion 
o Fedi 2020:  
6 rhiant lywodraethwr, 5 llywodraethwr AALl, 2 athro lywodraethwr, 1 staff lywodraethwr, 5 
llywodraethwr cyfetholedig a’r Pennaeth = cyfanswm 20 Llywodraethwr 
 
Canllawiau statudol 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. 
- Mae’n ofynnol o hyd i gyrff llywodraethu gynhyrchu a dosbarthu adroddiad blynyddol i’r rhieni. 
- 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. 
- 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 2018/19 
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Ni hawliwyd unrhyw gostau teithio a chynhaliaeth gan aelodau’r Corff Llywodraethol. 
Mae’r Llywodraethwyr yn ddiolchgar i’r ysgol am ddarparu lluniaeth ysgafn o de/coffi 
a bisgedi ar gyfer cyfarfodydd y Corff Llywodraethol. Diolchwn hefyd i’r Gymdeithas 
Rhieni ac Athrawon am eu gwaith diflino a chyson wrth godi arian tuag at adnoddau 
i’r ysgol. 
Dyma’r linc ar gyfer datganiad “section 52” a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol  
 
http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=4736 –  

 

ADRODDIAD O WARIANT CYWIR  BLWYDDYN ARIANNOL 2019-
2020    
STATEMENT OF ACTUAL EXPENDITURE 2019/20 FINANCIAL 
YEAR    

    

 Delegated 
Expenditure 

Non-Delegated 
Expenditure 

Total Net 
Expenditure 

 £ £ £ 

Cyflogau Athrawon / Teachers Salaries 2,992,090 16,450 3,008,540 

Cyflogau /  Salaries 788,978 2,611 791,589 

Costau eraill cyflogwyr / Other Employee Costs 1,402 534 1,936 

Adeilad / Premises 196,180 0 196,180 

Trafnidiaeth / Transport 12,021 336,920 348,941 

Cyflenwadau a gwasanaethau / Supplies & Services 324,464 0 324,464 

Gwasanaethau'r sir/ Recharges 155,819 0 155,819 

    

Gross Expenditure 4,470,955 356,515 4,827,470 

    

Incwm grantiau /Grant Income -285,467 0 -285,467 

Incwm arall   / Other Income -207,597 -212 -207,809 

    

Incwm gros / Gross Income -493,063 -212 -493,275 

    

Gwariant  Net / Net Expenditure 3,977,892 356,303 4,334,195 

    

    

RESERVES:  £  

DYRANIAD FFORMIWLA TERFYNOL:FINAL FORMULA 
ALLOCATION:  

3,878,931 
 

CYFANSWM GWARIANT NET: 
TOTAL NET EXPENDITURE:  

3,977,892 

 

Trosglwyddo o / I wrth gefn TRANSFER TO / (FROM) RESERVES:  
-98,961 

 

BALANS AGORIADOL AR GRONFEYDD WRTH GEFN 01/04/19 
OPENING BALANCE ON RESERVES 01/04/19  

180,638 
 

BALANS CAU AR GRONFEYDD WRTH GEFN: 31/03/20 
 
CLOSING BALANCE ON RESERVES: 31/03/20  

81,677 

 

http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=4736


6 

 

MANYLION ARHOLIADAU ALLANOL 2020 
 

Hoffai’r Llywodraethwyr longyfarch disgyblion a staff yr ysgol ar eu llwyddiant unwaith eto 
eleni yn yr arholiadau allanol. 

 
TGAU 

 

 % Disgyblion a enillodd 5 neu fwy o raddau TGAU 

 A* - C A* - G 

Bryn Tawe 2020 85.7 99.2 
Bryn Tawe 2019 72.7 98.3 

Bryn Tawe 2018 79.5 100 

Bryn Tawe 2017 80 100 
Bryn Tawe 2016 100 100 

 

 % Disgyblion a enillodd 5 
neu fwy o raddau TGAU 
gan gynnwys Maths a 
Chymraeg neu Saesneg 

Sgor Pwyntiau 
wedi ei gapio 
( yr 9 canlyniad 
gorau) 

% Disgyblion a 
gyrhaeddodd y 
Dangosydd Pwnc 
Craidd ( o leiaf gradd 
C mewn Cymraeg neu 
Saesneg, Maths a 
Gwyddoniaeth ) Bryn Tawe 2020 65.9 374 57.9 

Bryn Tawe 2019  49.6 364 47.1 
Bryn Tawe 2018 64.8 365 61.5 
Bryn Tawe 2017 67 337 63 

Bryn Tawe 2016 68 375 65 
 

SAFON UWCH 
 

 % Disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 2 bwnc neu ragor a enillodd 2 
Safon Uwch neu ragor 

 A* - C A* - E 

Bryn tawe 2020 64.1 73.5 

Bryn Tawe 2019 81.1 91.8 
Bryn Tawe 2018 65.1 97.8 

Bryn Tawe 2017 76 95 

Bryn Tawe 2016 74 100 

Canran y cohort a dderbyniodd cynnig Addysg Uwch a gafodd le yn 2020: dros 90% 

 

ASESIADAU DIWEDD CYFNOD ALLWEDDOL 3 BL 9 2020 
I gyrraedd y Dangosydd Pwnc Craidd (DPC) rhaid i ddisgybl gyrraedd o leiaf lefel 5 mewn 
Mathemateg, Gwyddoniaeth a naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg 

 
CANLYNIADAU ASESIADAU’R CWRICWLWM CENEDLAETHOL 
% Disgyblion sy’n cyrraedd lefel 5 neu’n uwch 

 

 Bryn Tawe 2020 

Cymraeg 95.6 

Saesneg 97.8 

Mathemateg 93.9 

Gwyddoniaeth 97.8 
DPC 98.9 
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CWRICWLWM 
 
 
Y DEFNYDD O’R GYMRAEG 
Y Gymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol a disgwylir i staff a disgyblion ddefnyddio’r 
iaith Gymraeg yn unig ar dir yr ysgol. Dysgir pob pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg 
heblaw Saesneg.  
 
CYFNOD ALLWEDDOL 3 
Ym Mlwyddyn 7 bydd yr holl ddisgyblion yn dilyn cwricwlwm eang wedi’i seilio ar 
sgiliau a chymhwysedd a fydd yn eu galluogi i ddatblygu’n ddysgwyr effeithiol a 
datblygu sgiliau ar gyfer bywyd a dysgu gydol oes. Addysgir Cymraeg, Saesneg, 
Mathemateg, Gwyddoniaeth, Addysg Gorfforol, Ieithoedd Tramor Modern, Dylunio a 
Thechnoleg, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu mewn gwersi penodol. Drwy 
gyfrwng ein cwrs CAMU sy’n ffocysu ar ddysgu a datblygu sgiliau llythrennedd a 
rhifedd drwy ddull thematig mae’r disgyblion yn cael cyfle i ddatblygu dealltwriaeth o 
Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Drama, Cerdd, a Chelf. Darparir Addysg 
Bersonol a Chymdeithasol drwy gyfrwng chwe bore ffocws drwy gydol y flwyddyn. 
 
 
CYFNOD ALLWEDDOL 4 
Astudir pynciau craidd gorfodol gan bob disgybl ‐ Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, 

Gwyddoniaeth, Technoleg Gwybodaeth, Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol, 
Addysg Bersonol a Chymdeithasol ac yna cynigir pedwar dewis allan ystod eang o 
bynciau academaidd a galwedigaethol yn unol â gweledigaeth Llwybrau Dysgu 14‐
19. Ceir dilyniant a llwybr dysgu perthnasol o Gyfnod Allweddol 4 i mewn i Gyfnod 
Allweddol 5 ‐ sef y Chweched Dosbarth. Rydym wedi datblygu partneriaethau cryfion 
gyda nifer o ddarparwyr lleol addysg ôl 14.Mae cwricwlwm dewisol yr ysgol ar gyfer 
2017‐18 yn cynnwys; Gwyddoniaeth Triphlyg, Daearyddiaeth, Hanes, Addysg 
Grefyddol, Twristiaeth a Hamdden, Celf, Cerdd, Drama, DT ‐ deunyddiau 

gwrthiannol, DT ‐ tecstilau, Arlwyo, Electroneg, TGCh, Ffrangeg, Almaeneg, 
Astudiaethau Cyfryngau, Astudiaethau Busnes, Addysg Gorfforol, Adeiladu, Trin 
Gwallt, Datblygiad Plentyn, Iechyd a Gofal, Bagloriaeth Cymru, ASDAN Cope. Hefyd 
cynigir cyrsiau BTEC mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
CYFNOD ALLWEDDOL 5 
Rydym wedi sefydlu partneriaeth arloesol gydag Ysgol Gyfun Gŵyr er mwyn creu 
Partneriaeth ôl 16 Bryn Tawe ‐ Gŵyr. Y bartneriaeth yw prif ddarparwr addysg ôl 16 
cyfrwng Cymraeg yn sir Abertawe. Am fanylion llawn darpariaeth y Chweched 
Dosbarth, gofynnwch am Brosbectws Y Chweched Dosbarth. 
 
 
 
 
CEFNOGAETH I DDYSGU 
Os yw myfyrwyr i ddatblygu’n ddysgwyr llwyddiannus bydd angen cefnogaeth ac 
arweiniad arnynt. Bydd y staff addysgu yn pennu’r hyn a ddisgwylir gan fyfyrwyr ym 
mhob Cyfnod Allweddol ac yn monitro’r cynnydd tuag at y targedau hynny. Os bydd 
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arwyddion bod myfyrwyr yn methu â chyrraedd y disgwyliadau hynny, bydd yr ysgol 
yn darparu rhaglen arweiniad a fydd yn benodol i’r myfyriwr unigol.  
Bydd ffocws ar ddatblygu’r sgiliau ar gyfer dysgu effeithiol, gan gynnwys derbyn 
cyfrifoldeb, hunan‐ wybyddiaeth, meddwl yn greadigol a dadansoddi, gweithio fel tîm, 
pennu nodau, cynllunio eu dysgu eu hunain, cofnodi cynnydd, asesu perfformiad, 
adfyfyrio ar yr hyn a ddysgwyd a dathlu llwyddiant. 
 
DIWALLU ANGHENION YR HOLL DDISGYBLION 
Bydd Bryn Tawe yn gofalu am yr holl ddisgyblion. Bydd ein Trefniadau Arweiniad a 
Llês wedi’u cynllunio er mwyn sicrhau bod disgyblion yn byw bywydau hapus, 
cytbwys a bod eu gwaith a’u cynnydd yn cael ei werthuso’n rheolaidd ac yn ofalus. 
Bydd cynnydd yn cael ei asesu’n anffurfiol yn ystod y tymor, ac yn ffurfiol trwy brofion 
uned.  
Bydd y disgyblion hynny sy’n arddangos galluoedd arbennig neu a fyddai’n hoffi 
estyn a datblygu eu sgiliau mewn meysydd penodol yn cael cynnig cyfleoedd i 
ehangu a llwybrau cyflym.  
Ar y llaw arall, lle bo’ disgyblion yn cael agweddau arbennig o’r cwricwlwm yn fwy 
anodd neu fod angen cefnogaeth arnynt i ddysgu, bydd adnoddau ychwanegol ar 
gael trwy sesiynau cefnogi a/neu hyfforddi penodol gan fentoriaid dysgu yn ogystal â 
chefnogaeth yn yr amgylchedd dysgu.  
 
ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG PENODOL  
Mae’n well gan Ysgol Bryn Tawe yr ymagwedd ysgol‐gyfan ar gyfer disgyblion ag 

anghenion addysgol arbennig, sy’n darparu:  
addysg o safon i BOB disgybl  
cyfleoedd addysgol cyfartal i BOB disgybl  
 
Gellir crynhoi cydraddoldeb fel a ganlyn: 

•      yr hawl i dderbyn addysg gyda chyfoedion 

• yr hawl i ddisgwyl addasu’r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion unigol  

• yr hawl i ystyried bod cyfraniad unigolyn yn gydradd â chyfraniad eraill. 
 
YN YMARFEROL BETH MAE HYNNY’N GOLYGU 
• Bydd pob adran yn gyfrifol am y cynlluniau gwaith ar gyfer yr ystod gallu lawn. 
Bydd disgyblion AAA yn rhan o’r cynllunio cwricwlwm a dosbarth ac nid yn 
ychwanegiad ato.  
• System hyblyg, lle mai integreiddio yw’r norm a bod tynnu allan yn digwydd am 
resymau penodol a gytunwyd gan yr adrannau prif ffrwd ac AAA.  
• Mewn amgylchiadau arbennig, mae’n bosib y bydd galw am grwpiau dysgu 
arbennig er mwyn darparu profiadau addysgol addas lle gall disgyblion ag 
anawsterau dysgu brofi llwyddiant  
• Bydd yr Adran Mynediad i Ddysgu:  
Yn rhoi cyngor ar addasrwydd deunyddiau, dulliau a gwahaniaethu  
Yn rhoi cyngor ar anghenion penodol disgyblion unigol  
Yn nodi, yn hysbysu ac yn cydlynu targedau cyfredol a thymor hir ar gyfer disgyblion 
AAA unigol ar draws y cwricwlwm  
• Yr Adran Mynediad i Ddysgu fydd yn gyfrifol am nodi’r disgyblion trwy archwiliad 
ysgol‐seiliedig. Bydd hyn yn cynnwys asesiad diagnostig, cefnogaeth a 
swyddogaethau monitro ar gyfer y grŵp hwn.  
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Bydd cefnogaeth yn y dosbarth yn canolbwyntio ar y gweithgareddau hynny lle mae 
angen cefnogaeth ac arweiniad penodol  
O ran disgyblion â datganiadau, bydd yr Adran Mynediad i Ddysgu yn cyfrannu at 
gydgysylltiad gyda staff arbenigol megis y Gwasanaeth Seicoleg Addysg a’r 
Gwasanaeth Cefnogi. Bydd yr Adran yn gyfrifol am fonitro cynnydd y disgyblion â 
datganiad ac yn cynghori’r Pennaeth a’r athrawon 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. 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 â chanllawiau Bwyta’n Iach Llywodraeth Cymru. 
 
Mae nifer o doiledau ar draws yr ysgol, yn cynnwys toiledau anabl. Darperir peiriant 
sebon a sychwr dwylo ym mhob un. Fe fydd y toiledau yn cael eu harolygu yn 
gyfnodol yn ystod y dydd gan y gofalwr/rheolwr safle. 
 
Adnewyddir ac adolygir polisïau’r ysgol yn flynyddol gan y llywodraethwyr yng 
nghyfarfod corff llawn y llywodraethwyr yn nhymor yr hydref. 
 
Adnewyddir prosbectws  yr ysgol ym mis Medi yn flynyddol. 
 

Llwyddodd yr ysgol i ennill Cam 5 yng Nghynllun Ysgolion Iach Abertawe a 
llwyddodd y Cyngor Ysgol i newid bwydlen y ffreutur i gynnig mwy o fwydydd iach i’r 
disgyblion.  

 

Diogelu ac Amddiffyn Plant 

 
           Yn Ysgol Bryn Tawe rydym yn ymroddedig i ddiogelu a hybu lles pob dysgwr. 

Rydym yn disgwyl i bob aelod o staff, disgyblion, llwyodraethwyr, gwirfoddolwy 
ac ymwelwyr i rannu`r un ymrwymiad. Mae gennym bolisïau clir a 
chynhwysfawr am ddiogelu pawb sydd yn gweithio ac yn ymweld â’r ysgol. 
Mae’r ysgol yn dilyn trefniadau “Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
2008”. Am fanylion llawn neu gopi o’r polisi cysylltwch â'r ysgol. Os ydych am 
drafod unrhyw faterion yn ymwneud â Diogelu yn yr ysgol cysylltwch â naill ai 
ein Hathro Dynodedig Diogelu yn yr ysgol, sef Mr Mark Bridgens (Pennaeth 
Cynorthwyol) neu’r Dirprwy Athro Dynodedig ar gyfer Diogelu, Mrs Bethan 
Williams (Cydlynydd ADY). Yn ogystal, Mrs Eleni Cordingley yw’r 
Llywodraethwyr cyswllt ar gyfer Diogelu yn yr ysgol. Am fanylion cyswllt y 
llywodraethwyr, cysylltwch â rheolwr busnes yr ysgol, Mrs Eirian Leonard. 
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PRESENOLDEB 
 

 Presenoldeb % Absenoldeb 
gyda 

chaniatâd 
% 

Absenoldeb heb 
ganiatâd % 

Ysgol 
Gyfan 

Ddim yn berthnasol achos COVID   

Abertawe    

Cymru     

 
Fe fydd y Llywodraethwraig Cyswllt Presenoldeb – Mrs Esther Wood yn gweithio’n 
agos gyda’r Swyddog Llês a Mr Mark Bridgens i fonitro a gwella presenoldeb yr 
ysgol.   Targed presenoldeb yr ysgol: 95%  
 
 

 
 
 

Adroddiad Llywodraethwyr – Cymreictod 
Yn dilyn yr arolwg y flwyddyn ddiwethaf, gwnaethpwyd Cymreictod yn ffocws amlwg 
ar draws yr ysgol. Rhaid oedd i bob adran gymryd cyfrifoldeb am ddefnydd iaith a 
defnyddio strategaethau i'w defnyddio yn y dosbarth. Mae’r rhain wedi amrywio ar 
draws yr ysgol ac roedd y disgyblion yn hoff o’r amrywiaeth hynny. Roedd ambell 
bwnc yn gwobrwyo fesul hanner tymor, rhai a ffocws penodol am bythefnos gan gael 
cynghrair o fewn y dosbarth, eraill yn defnyddio ffyn lolipop i gynnal diddordeb y 
disgyblion, ymysg syniadau eraill. Roedd cysondeb yn rhywbeth allweddol a 
gwelwyd gwelliant mawr yn nefnydd y disgyblion o’r iaith wrth i bob aelod o staff fod 
yn gyson yn eu neges a’u disgwyliadau. 
 
Gweithgareddau wythnosol 
Yn wythnosol eleni cafwyd gweithgareddau a munudau i feddwl yn benodol am 
Gymru a’r Gymraeg. Byddai rhain yn cael eu cynnal yn y sesiynau cofrestru gyda’r 
athro cofrestru yn arwain y weithgaredd. Mae’r rhain wedi amrywio o erthyglau 
perthnasol a chyfle i ystyried dwyieithrwydd i roi’r chwyddwydr ar enwogion. Yn 
ogystal â hyn, mae myfyrwyr y 6ed dosbarth wedi bod mewn yn cefnogi yn 
wythnosol gan fynd i gofrestru gyda CA3 ar ddydd Gwener er mwyn ceisio annog y 
disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg yn anffurfiol. 
 
 
Gweithgareddau achlysurol 
 
Llanmadog – bl 7 
Cafwyd cyfnod llwyddiannus unwaith eto lawr yn Llanmadog fis Medi gyda phob 
dosbarth ym mlwyddyn 7 yn mynychu. Braf oedd cael cwmni disgyblion y 6ed i helpu 
a chymdeithasu gyda’r disgyblion. Mae cael myfyrwyr y chweched yno yn fanteisiol 
iawn o ran defnydd iaith gan bod disgyblion iau yr ysgol yn clywed y Gymraeg yn 
cael ei siarad yn anffurfiol gyda’r myfyrwyr 6ed dosbarth yn fodelau rôl effeithiol. 
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Gig dechrau’r flwyddyn – Lewys 
Diolch yn fawr i fyfyrwyr Pwyllgor Cymreictod y 6ed am eu gwaith yn trefnu’r gig yma 
i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 ar ddechrau’r flwyddyn. Roedd band Lewys yn 
llwyddiant a’r disgyblion i gyd wedi mwyhau clywed band Cymraeg ‘ffasiynol’! 
 
Diwrnod Shw’ Mae  
Erbyn hyn mae diwrnod Shw Mae yn rhan annatod o amserlen yr ysgol! Mae’n 
draddodiad erbyn hyn i ni alw lawr i weld aelodau o dîm pêl-droed yr Elyrch a rhoi 
gwers Gymraeg i un ohonynt . Eleni cyfle Yan Dhanda oedd hi. Ar yr un diwrnod 
gwelwyd y 6ed yn cynnal cwis am Gymru i flwyddyn 8 a chafwyd ymweliad gan 
Ameer Davies-Rana, cyflwynydd a seleb Hansh, yn trafod pwysigrwydd yr iaith 
Gymraeg. 
 
Cwpan Rygbi’r Byd 
Ni ellid fod wedi anwybyddu gemau Cymru yng nghwpan y byd. Anogwyd y 
disgyblion i ddod i'r ysgol wedi gwisgo mewn coch i gefnogi’r tîm cenedlaethol. 
Roedd hi’n hyfryd ymgynnull yn y neuaddau i wylio’r gemau a chefnogi’r boi mas yn 
Japan. Braf oedd gweld a chlywed angerdd y disgyblion wrth ganu’r anthem cyn y 
gemau ac wrth gefnogi’r tîm. 
 
 
Dydd Miwsig Cymru  
Ar ddydd Miwsig Cymru trefnwyd disgo yn y Neuadd i ddisgyblion blwyddyn 9. 
Roedd yn hyfryd gwahodd disgyblion blwyddyn 9 Ysgol Gyfun Gwyr i'r disgo hefyd. 
Diolch i aelodau Pwyllgor Cymreictod yr ysgol am ddarparu gerddoriaeth! Daeth y 
Fenter mewn hefyd er mwyn cynnal cystadlaethau a chynnig gwobrau amrywiol.  
 
Gwasanaethau 
Mae aelodau Pwyllgor Cymreictod yr ysgol yn hen lawiau erbyn hyn ar gynnal 
gwasanaethau. Doedd eleni ddim yn wahanol i'r arfer. Ar ddechrau’r flwyddyn nhw 
oedd yn gyfrifol am gyflwyno ein gweledigaeth am Gymreictod i holl ddisgyblion yr 
ysgol. Yn ogystal, maent wedi siarad yn anffurfiol ar sawl achlysur.  
 
Gweithgareddau amrywiol Pwyllgor Cymreictod y 6ed 
Trefnwyd taith gan aelodau’r Pwyllgor i weld Jonathan yn cael ei ffilmio adeg 
gemau’r 6 gwlad. Roedd hi’n hyfryd gweld rhai aelodau o Bwyllgor y 6ed yn cynnal 
cyfweliadau am ddefnydd iaith y disgyblion gyda rhai. Yn ogystal â hyn yn cynnig 
cyngor a help os oedd galw am hynny. Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i 
aelodau’r pwyllgor, yn arbennig i'r rhai hynny ym mlwyddyn 13. Mae nifer ohonynt 
wedi bod yn aelodau o’r pwyllgor ar hyd eu gyrfa ym Mryn Tawe a bu’n fraint 
cydweithio gyda nhw ar hyd y cyfnod hwn. Dymunaf bob lwc iddyn nhw yn y dyfodol 
ac edrychaf ymlaen at eu gwahodd nol i Fryn Tawe i siarad yn y dyfodol.  
 
Eisteddfod Ysgol 
Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn ysgol yw’r Eisteddfod ysgol. Cafwyd diwrnod 
llwyddiannus iawn unwaith eto eleni gyda Crwys yn fuddugol. Mae’e eisteddfod yn 
gyfle i ddisgyblion blwyddyn 12 gymryd rôl blaenllaw wrth arwain y disgyblion. Dyma 
gyfle gwych i'r disgyblion ddefnyddio’u Cymraeg y tu allan i sefyllfa ddosbarth. 
Roedd hi’n ddiddorol clywed bo rhai o’r 6ed yn awyddus i gael cystadleuaeth iddyn 
nhw hefyd. Rhywbeth I'w ystyried y flwyddyn nesaf. Yn sgil Eisteddfod T, y gobaith 
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hefyd y flwyddyn nesaf yw ymglymu rhai o’r cystadlaethau mwy modern i'n 
eisteddfod ni hefyd. 
 
 

Eisteddfod yr Urdd 
Yn anffodus, ni chafwyd Eisteddfod yr Urdd arferol eleni, er roedd yn fwriad gennym 
gystadlu fel arfer mewn llu o gystadlaethau. Gobeithio y cawn gyfle I wneud hyn y 
flwyddyn nesaf. Wedi dweud hyn, braf oedd gweld ambell ddisgybl yn cymryd rhan 
yn Eisteddfod T. Llongyfarchiadau I Steffan Alun Leonard ar ddod yn ail yn y 
gystadleuaeth, Llefaru bl 10 – 25 oed.  
 
Covid-19 
Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi danfon tasgau Cymreictod wythnosol i 
ddisgyblion. Mae’r rhain wedi amrywio o gynnal gwersi Cymraeg i rieni, cael sgwrs 
Gymraeg dros y ffon, cyfrannu at flipgrid am yr iaith a dysgu am gyfnodau a 
digwyddiadau yn hanes Cymru. 
 
 
GWEITHGAREDDAU ALLGYRSIOL AC YMGLYMIAD CYMUNEDOL 
Mae gan yr ysgol gysylltiadau cryf gyda’r gymuned. Mae’r ysgol yn gweithio’n agos 
gyda nifer o asiantaethau lleol. Fe fydd y plismon cymunedol yn ymweld  â’r ysgol yn 
gyson, i gynnal sesiynau ABCH, gwasanaethau ysgol ac i gynnig cefnogaeth deuluol 
yn ôl yr angen. Mae’r ysgol hefyd yn cydweithio’n agos gyda Menter Iaith Abertawe 
drwy gynnal nifer o weithgareddau yn y gymuned. Fe fydd yr ysgol yn cefnogi nifer o  
elusennau yn y gymuned.  
 
Mae’r Llywodraethwyr wrth eu boddau yn gweld yr amrywiaeth o gyfleoedd allgyrsiol 
a ddarperir gan y staff i’r disgyblion ac yn ymfalchïo yn y llwyddiannau ym myd 
chwaraeon, eisteddfodau, cyngherddau, cystadlaethau, ymgyrchoedd dyngarol a 
nifer o feysydd eraill. Llongyfarchiadau gwresog i’r holl ddisgyblion ar eu 
llwyddiannau a diolch arbennig i’r staff am eu hymdrechion parhaus i sicrhau 
cwricwlwm allgyrsiol mor gyfoethog. 
 
Dyma rhai enghreifftiau o’r llwyddiannau yn ystod y flwyddyn: 
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 ADRAN SAESNEG 
 

Dadleuwyr Disglair 

 

Llongyfarchiadau enfawr i’r tîm siarad cyhoeddus o chweched dosbarth yr 
Ysgol am ennill rownd ranbarthol cystadleuaeth siarad gyhoeddus ‘Youth 
Speaks’ y Rotari yn Ysgol Gellifedw ac am gipio’r ail wobr yn y rownd derfynol 
yn Ysgol Islwyn, ger Casnewydd ar yr 8fed Chwefror. Rhaid canmol 
perfformiadau holl aelodau’r tîm, gyda Caitlyn, Steffan a Nansi’n cyflwyno’r 
dadleuon dros y datganiad ‘Cred y tŷ hwn ddylai astudio Shakespeare fod yn 
statudol yn yr ysgol’.  

Bu’r gystadleuaeth yma’n ffarwel ar ôl sawl blwyddyn o lwyddiant i’r disgyblion 
yn y maes siarad cyhoeddus a dymunwn yn dda iawn i’r tri ohonynt i’r dyfodol. 
Hyfforddwyd y tîm gan Mr Chris Shaw, Pennaeth yr Adran Saesneg. 

Llwyddiant ESU 

 

Llongyfarchiadau i’r tri disgybl o flwyddyn 9 am ennill rownd ranbarthol 

Abertawe yr ESU ac am eu perfformiad yn y rownd derfynol yng Nghaerdydd. 

Llongyfarchiadau i Sonny am gyflwyno araith ddiddorol ar ddylanwad Banksy 

ym myd Celf ac i Jonah a Steffan am eu cyfraniad gwerthfawr! 
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Tlws Saesneg 

 

Llongyfarchiadau i Sonny Tregembo (o flwyddyn 9) am ennill y Tlws Saesneg 

eleni am ei ymroddiad i waith yn yr adran, gan gynnwys cystadlu yn 

amrywiaeth o gystadlaethau dadlau a siarad cyhoeddus! 

 

 

BBC Adroddiad Ysgol  

 

Braf oedd croesawi Jason Phelps, newyddiadurwr o’r BBC i Fryn Tawe am 

weithdy diddorol gyda rai o ddisgyblion Mwy Abl a Thalentog yr ysgol, yn 

ogystal â chynrychiolwyr o’r ysgolion cynradd, Ysgol y Cwm, Gellionnen a 

Tirdeunaw.  
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Bywyd y Brifysgol! 

 

Er mwyn paratoi ein myfyrwyr y chweched ar gyfer bywyd yn y brifysgol, mae’r 

adran wedi cynnig llu o brofiadau eleni. Mae'r rhain wedi cynnwys gwahodd yr 

Athro Diana Wallace i ddarlithio ar ‘Jane Eyre’ ym Mryn Tawe, tywys disgyblion 

i Fryste am ddarlithoedd ‘A Streetcar Named Desire’, a mynychu gweithdai ym 

mhrifysgol Abertawe ar farddoniaeth Sylvia Plath.  

 

Curo CEWC 

Braf iawn oedd dathlu llwyddiant 

Steffan Leonard a Manon Keeble am ennill rownd ranbarthol cystadleuaeth 

dadlau Cymru a drefnwyd gan CEWC. Gwych oedd gweld eu llwyddiant yn y 

gystadleuaeth safonol yma!  
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Darllen Difyr 

 

 

Mae’r adran wedi mwynhau’r profiad o gynnal clwb llyfrau eleni, gyda nifer o 

ddisgyblion ar draws y blynyddoedd yn cwrdd yn wythnosol yn llyfrgell yr ysgol. 

Mae’r clwb wedi darllen nofelau ‘The Book Thief’ (Markus Zusak) a’r clasur, 

‘Little Women’ (Louisa May Alcott). Edrychwn ymlaen at ail-gychwyn y 

flwyddyn nesaf! 

 

Taith Harry Potter 

Braf iawn oedd cael y cyfle ym mis Ragfyr I dywys dros 100 o ddisgyblion 

blwyddyn 7 am daith fythgofiadwy o gwmpas stiwdio Warner Bros er mwyn 

mwynhau’r profiad o ymweld â Hogwarts a’r byd hudol y nofelau Harry Potter!  
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MATHEMATEG 

Cymerodd 4 o ddisgyblion Blwyddyn 8 a 9 rhan mewn “UK Junior Mathematical Team Challenge” yn 

Ysgol Aberdar yn 2019. Llongyfarchiadau am ennill tystysgrifau am gystadlu am y tro cyntaf yn y 

gystadleuaeth. Yn anffodus roedd y cystadleuaeth wedi’u gohirio eleni oherwydd y Coronavirus.  

Hefyd, roedd angen gohirio cystadleuaeth Blwyddyn 8 Mathemateg Cymru Prifysgol Bangor a 

ddathliadau ysgol gyfan diwrnod pei oherwydd y feirws.  

Cymerodd bedwar disgybl o flynyddoedd 9 rhan mewn “Masterclass” Mathemateg ym Mhrifysgol 

Abertawe eleni. Cynhaliwyd y chwe sesiwn ar fore Sadwrn yn ystod Tymor y Gwanwyn, felly roedd 

angen llawer o ymroddiad. Prif nod y sesiynau oedd cyflwyno pobl ifanc i dopigau mathemategol y tu 

hwnt i gwricwlwm arferol yr ystafell ddosbarth. Roedd y gwaith tîm yn dibynnu ar ddealltwriaeth 

flaenorol ac roedd yn her academaidd iddyn nhw i gyd! 

 

Yr Adran Addysg Gorfforol 2019-2020 

 
Pêl-droed 

 

 

 

Fe gafodd Tom Searle (Bl 8) a Callum Jones (Bl 7) ei dewis yng ngharfanau pêl-

droed rhanbarthol Cymru. Yn ystod y tymor fe wnaeth y ddau gynrychioli De Cymru. 

Mae’r ddau yn rhan o garfanau academi'r Elyrch yn ogystal.  

 

 

Mae Ashleigh Griffiths o flwyddyn 7 wedi ei dewis i fod yn rhan o garfan ymarfer pel-
droed Cymru.  
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Mae ein timau pêl-droed yn mynd o nerth i nerth. Am y tro cyntaf yn hanes Bryn 

Tawe fe gyrhaeddodd dau dîm rownd gyn derfynol Cwpan Cymru. Roedd tîm Bl 7 

fod i chwarae Choprus Christi o Gaerdydd ac ein tîm dan 18 fod i chwarae Ysgol 

Glantaf o Gaerdydd. Yn anffodus gyda’r tymor yn dod i ben o ganlyniad i’r pandemic 

nid oedd modd chwarae’r gemau yma. 

 

 

 
 

 

Rygbi  

 

Mae tîm rygbi Bl 10 yn parhau i ddisgleirio ac roeddent ar frig ei cynghrair cyn i’r 

tymor ddod i ben.  Cafodd 10 o ddisgyblion Blwyddyn 10 ei dewis i chwarae yng 

ngharfan rygbi Ysgolion Abertawe eleni sydd yn dipyn o gamp! 

Fe gafodd Josh Carrington o flwyddyn 13 tymor llwyddiannus dros ben. Roedd Josh 

yn rhan o garfan dan 18 y Gweilch ac y mae bellach wedi derbyn cytundeb i 

ddechrau ei yrfa gyda’r Gweilch y tymor nesaf. Roedd wedi ei ddewis i fod yn rhan o 

garfan rygbi dan 18 Cymru, ond yn anffodus iddo fe ddaeth y tymor i ben yn gynnar 

o ganlyniad i’r pandemic. Rydym yn dymuno pob hwyl iddo yn ei yrfa rygbi yn y 

dyfodol. 
 

 
 

 

Cafodd ein tîm cyntaf dymor llwyddiannus. Roeddent yn bencampwyr adran 2 

rhanbarth y Gweilch.  
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Pêl-rwyd  

Cafodd tîm pêl-rwyd Bl 8 tymor llwyddiannus. Roeddwn wedi ennill pob ond am un 

ac yn edrych ymlaen at gystadlu yn nhwrnamaint pêl-rwyd y sir cyn i’r tymor ddod i 

ben yn sydyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taith sgïo Bryn Tawe 

 

Dros yr hanner tymor Chwefror aeth taith sgïo flynyddol yr Adran Addysg Gorfforol i 

Amade yn Awstria. Ar ôl gwylio nifer o ffilmiau a cheisio cael tipyn bach o gwsg ar y 

siwrnai hir ar y bws, cyrhaeddwyd yr ardal sgïo, lle’r oedd yr amodau sgïo yn 

ardderchog. Roedd dros 35 o ddisgyblion ar y daith eleni gydag oriau o sgïo pob 

dydd o dan gyfarwyddyd hyfforddwyr lleol  a nifer o weithgareddau hwylus yn ystod y 

nos. Roedd yr wythnos yn un hwylus dros ben ac yn brofiad arbennig i bawb.      
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Traws Gwlad  

 

Cafodd 4 disgybl o Fryn Tawe ei dewis i gynrychioli tim y sir yng nghystadleuaeth 

draws gwald ysgolion Cymru. Llongyfarchiadau mawr i Kaitlyn Jones ( Bl 8), Steffan 

Higgins ( Bl 8), Callum Ebenezer ( Bl 11) a Lily Connors ( Bl 11). 

 

Clybiau Bechgyn a Merched Cymru  

 

Roed hi’n dymor ardderchog i’r disgyblion yma. Cafodd Elis Fish ( Bl 11), Eleri Lloyd 

Morgan ( Bl 11), Tia Winstone ( Bl 10) a Andrew Moore ( Bl 10) eu dewis i 

gynrychioli Clybiau Bechgyn a Merched Cymru. Fe wnaeth Elis gynrychioli’r tim rygbi 

dan 16, Eleri tim dan 16 pel-droed, Tia tim pel-droed dan 15 a Andrew tim dan 15 

rygbi’r gynghrair.  
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Karate  

 

Mae dwy ddisgybl o fl 8 wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gamp Karate. Fe wnaeth 

Chloe Lewis a Nadine Rees gystadlu dros dim karate Cymru allan yn Budapest. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Addysg Grefyddol 
 
Diwrnod MAT's Bl 9 
 
Diwrnod blynyddol ar y cyd gyda'r adran Hanes ble mae disgyblion MAT bl 9 yn cael 
diwrnod o weithgareddau am yr Holocost.  Maent yn edrych ar ochr hanesyddol y 
digwyddiadau yn ogystal a'r dynol, emosiynol, moesol a chrefyddol.  Maent yn cael 
clywed gan goroeswraig yr Holocost - Mala Tribich - a drefnodd yr adran Add. Gref i 
ddod i'r ysgol yn 2012 i ddod i drafod gyda llond neuadd o ddisgyblion. 
 
Bu aelodau o Astudiaethau Crefyddol bl 13 yn cynrychioli'r ysgol ar ymweliad i 
Stadiwn Liberty fel rhan o ddigwyddiadau cofio'r Holocost gan Ddinas a Sir 
Abertawe.  Yma cawsant cyfle unigryw i glywed goroswr yr Holocost yn trafod ei 
fywyd a chyfle hefyd i ofyn cwestiynau iddo.  
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Adran Celf a Dylunio  

Adroddiad i’r Llywodraethwr:-  Mrs Sarah East Mehefin 2020 

Mrs Rhian Thomas 

 

Yn ystod yr amser digynsail yma mae Nerys a minnau wedi bod yn cadw mewn 

cysylltiad â’n disgyblion drwy gyfathrebu’n ddigidol a gosod gwaith Celf ar yr APP 

Show My Homework.  Mae amryw o ddisgyblion wedi danfon gwaith creadigol a 

diddorol atom. Braf yw gweld eu hymateb a’u brwdfrydedd yn y gweithgareddau 

yma. 

Yn ystod ein 'rota gwarchod' mae’r adran wedi llwyddo i wneud gwaith amrywiol yn 

yr ystafell Celf trwy gydol y tair mis diwethaf. 

Eleni am y tro cyntaf erioed gyda’r disgyblion TGAU a Lefel Uwch yn gorffen ysgol 

yn ystod mis Mawrth. Rydym wedi gosod graddau’r disgyblion yn deg ac yn onest a'r 

gobaith bydd canlyniadau’r Adran yn parhau i fod yn safon ganmoladwy. 

Ar gyfer cyrsiau TGAU eleni mae niferoedd y disgyblion sydd wedi dewis y pynciau 

yn iachus, bydd 2 ddosbarth cymysg o Gelf a dylunio a Dylunio Tecstilau. 

Bydd Lefel Uwch ac Uwch Gyfrannol Celf yn parhau i rannu’r gwersi (10 gwers y 

pythefnos) 

Am y tro cyntaf yn fis Medi byddwn yn cynnig ffotograffiaeth i’r disgyblion Uwch 

gyfrannol ac yn rhannu’r gwersi gyda’n chwaer ysgol Gyfun Gwyr, bydd 5 gwers ym 

Mhryntawe a 5 gwers yng Ngŵyr. 

 

Braf yw gweld bod y tô wedi adnewyddu ar draws yr adrannau Celf, DT, Ieithoedd a 

Drama a’r ystafell cyfrifiaduron. Ni does un diferin o ddŵr yn gollwng drwy’r tô 

mwyach ac roedd dioddef yr holl swn yn ystod y gwersi yn werth pob dim!  

 Diolchwn am hyn gan ei fod wedi costi miloedd i drwsio’r tô eang yma 

Adroddiad yr Adran Gerdd 2019-20 
 

Dechreuwyd y flwyddyn academaidd yn llawn cyffro gydag ymarferion ar gyfer ein 
perfformiadau ni o “Grease”. Roedd yn gyfnod prysur, ond cafwyd cyfres o 
berfformiadau arbennig gyda nifer fawr o’n disgyblion yn serenni. Roedd yn 
anrhydedd ac yn bleser gweithio gyda criw mor ddawnus ac ymroddgar. Hefyd, 
roedd yn braf gweld nifer o athrawon offerynnol y Sir yn rhoi o’u hamser unwaith eto i 
chwarae yn y band ar gyfer y perfformiadau. 
Fel byddwn yn disgwyl, roedd y disgyblion dal eisiau cynnal Gwasanaeth Nadolig – 
hyd yn oed ar ôl gwneud sioe! Cafwyd wasanaeth hyfryd yng nghapel Mynyddbach 
gyda nifer yn nodi eu bod wedi hoffi naws draddodiadol y gwasanaeth. 
Roedd wythnos ola’r tymor yn parhau’n frysur; aeth y gerddorfa a rhai o aelodau’r 
côr draw i Morrisons yn y Morfa am y dydd i berfformio caneuon a charolau, gyda 
nifer o fobl yn stopio i siarad â’r plant ac i ddiolch iddynt am eu perfformiadau. Hefyd, 
aeth rhai o’r dosbarth TGAU draw i neuadd y pentref yn Llangyfelach er mwyn canu 
carolau i rhai o’r henoed lleol sy’n dioddef o dementia. Unwaith eto, cafodd y 
merched llawer o ganmoliaeth am eu canu swynol.  
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Bu nifer o gynlluniau yn eu lle ar gyfer gweddill y flwyddyn, ond roedd rhaid gohirio 
neu canslo pob un: 

• Roedd ymarferion cyson yn cael eu cynnal ar gyfer Eisteddfod yr Urdd gyda 

nifer o grwpiau ac unawdwyr yn bwriadu cystadlu. 

• Roedd y côr wedi cael gwahoddiad i berfformio yn Stadiwm y Principality gyda 

nifer o ysgolion yr ardal fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Gwyrosydd.  

• Roedd y Côr wedi llwyddo i ennill lle yng Nghystadleuaeth Corau Ysgol sy’n 

cael ei gynnal yn flynyddol gan Gôr Meibion Pontarddulais. Roedd y rownd 

terfynol wedi’i drefnu ar gyfer diwedd mis Ebrill yn Neuadd Fawr y Brifysgol. 

• Roedd cynhyrchydd “Dechrau Canu, Dechrau Canmol” wedi trefnu dyddiad i 

ffilmio’r Côr Ysgol yn Neuadd Cilfwnwr yn canu Calon Lan i alaw “The Rose” 

Y bwriad yw i ail-gydio yn y gweithgareddau yma unwaith mae’n ddiogel i wneud. 
Serch hynny, yn yr wythnosau cyn i’r Ysgol gau roeddwn wedi llwyddo i berfformio 
yng Nghapel Mynyddbach yn y Gymanfa Ganu ar gyfer y rhaglen “Dechrau Canu, 
Dechrau Canmol”. Yn ogystal, roedd aelodau o’r Côr Iau wedi mynd lawr i Gapel y 
Triniti yn Sgeti er mwyn rhoi adloniant i Gymdeithas Ceredigion ar gyfer Dydd Gŵyl 
Dewi. 
Ers i’r Ysgol gau i mwyafrif ein disgyblion, mae’r adran wedi paratoi amrywiaeth o 
dasgau er mwyn sicrhau bod ein disgyblion yn cael mynediad i Gerddoriaeth. 
Cyflawnwyd nifer o dasgau ymchwil a gwerthuso. Yn ogystal, mae nifer o 
weithgareddau perfformio wedi’u gosod. Mae rhai o’r disgyblion gydag offerynnau, 
ond yn naturiol, mae’r mwyafrif heb offeryn. Er mwyn osgoi’r disgyblion yma golli 
cyfle i gael mynediad i waith ymarferol, awgrymwyd nifer o apiau (sydd ar gael am 
ddim) ar ffonau symudol. Mae’r disgyblion hefyd gallu ddefnyddio “Virtual Piano” ar y 
cyfrifiadur, sy’n troi bysellfwrdd y cyfrifiadur mewn i biano! Mae’n hyfryd gweld nifer o 
ddisgyblion yn anfon fideos neu mp3 o’u perfformiadau. 
Braf yw gallu cyhoeddi bod Rhys Michael, disgybl ym Mlwyddyn 13 wedi derbyn sawl 
cynnig diamod o Golegau Cerdd er mwyn dechrau astudio ynddynt y flwyddyn nesaf. 
Hoffwn ei longyfarch a dymuno’n dda iddo ar gyfer ei ddyfodol, ac yr ydym yn 
hyderus byddwn yn ei weld yn perfformio ar lwyfannau ledled Prydain yn y dyfodol. 
O ran cynllunio ar gyfer y mis olaf a’r flwyddyn nesaf, mae’r adran wedi ymchwilio ac 
arbrofi gyda ffyrdd gwahanol o gyflwyno gwaith newydd i ddisgyblion, ac wedi 
cyfarfod gydag athrawon Cerdd a gydag athrawon y Celfyddydau ym Mryn Tawe: 

• Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn gyson gydag athrawon Cerdd y Sir er 

mwyn rhannu adnoddau ac arfer dda. 

• Mae’r adran hefyd wedi parhau i weithio’n agos gyda’r adrannau Celf a Drama 

ar greu cwricwlwm Celfyddydau Mynegiannol i Flwyddyn 7 yn seiliedig ar 

Ddyfodol Llwyddiannus. Mae’r MDaPh yn parhau i gyfarfod er mwyn dechrau 

ar yr unedau newydd ym Mis Medi. 
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Y Cor Iau yn perfformio yng nghapel Mynyddbach.  
 
 
 
Y Parti Gwerin yn ymarfer ar gyfer ain Gwasanaeth Garolau  

 
 
 
Yr ensemble 
offerynnol yn 
perfformio adeg y 
Nadolig! 
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Yr Ensemble lleisiol a’r Parti Bechgyn yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir 
 
Gwyddoniaeth 
 

Clwb Gwyddoniaeth yn mynd yn gryf y blwyddyn yma gyda gweithgareddau fel: 

• Creu rocedi 

• Defnyddio meicrosgop 

• Creu tan gwyllt 

• Botel Whoosh! 

Rydym wedi cynnal teithiau yn ystod y flwyddyn i'r disgyblion cael profiad gwell o'r 
gwaith theori yn yr ysgol.  Mae Mr Mason wedi bod allan ym Mhrifysgol Abertawe 
gyda disgyblion y 6ed dosbarth i wneud synthesis 2 gam, creu Asprin a 
dadansoddiad cemegion anhysbus.  Mae Mr Lloyd wedi cymryd 30 disgybl TGAU i 
weld darluthoedd Nadolig Ffiseg Prifysgol Abertawe.  Rydym yn edrych i creu nifer o 
dripiau i disgylion CA3 wrth creu'r Cwricwlwm i Gymru newydd yr adran. 
 

 
Yr Adran Ddaearyddiaeth 

 
Fel rhan o’r cwrs Daearyddiaeth UG newydd, aeth myfyrwyr blwyddyn 12 o Fryn Tawe 

ac Ysgol Gyfun Gwyr ar waith maes trefol i Lanelli, er mwyn ymchwilio i effaith Parciau 

Adwerthu ar gyrion y Dref. Roedd y gwaith maes hwn yn helpu paratoi ein disgyblion ar 

gyfer Uned 2 o’r cwrs Uwch Gyfrannol Daearyddiaeth. 

 

Aeth disgyblion blwyddyn 11 sy’n astudio T.G.A.U. Daearyddiaeth i Abertawe er mwyn 

casglu gwybodaeth am gylch dylanwad y ddinas. Dysgwyd am dechnegau gwaith maes 
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wrth gasglu data ar gyfer eu hymchwiliad. Mae’r ymchwiliad hyn yn asesiad sydd werth 

20% o’u gradd TGAU. Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn! 

 

 

 

 

Aeth disgyblion Blwyddyn 10 - 13 i Rhufain a Sorrento ym mis Hydref 2019.  Roedd y 

daith yn berthnasol i gwricwlwm TGAU a Safon U/UG Hanes, Daearyddiaeth, Addysg 

Grefyddol, Twristiaeth Gwleidyddiaeth. Ymwelwyd â sawl atyniad yn Yr Eidal gan 

gynnwys; Y Colosseum; Y Pantheon, Sgŵar Navona, ‘Spanish Steps’, a’r ‘Trevi 

Fountain’. Cafwyd taith gyda thywyswr o amgylch Pompeii â Vesuvius. Roedd hwn yn 

daith byth cofiadwy i’n disgyblion! 

 

 

 

Drama  

Taith Bontio Bl 10 

Unwaith yn rhagor cafodd disgyblion Bl 10 Drama'r cyfle i fynd a pherfformiad ar 

daith o gwmpas yr ysgolion cynradd sy’n bwydo Bryn Tawe. Teitl y perfformiad oedd 

’Ein Hysgol Ni’. Perfformiad Theatr Mewn addysg oedd yn son am Fywyd ym Mryn 

Tawe. Y disgyblion oedd yn gyfrifol am sgriptio, llwyfannu a pherfformio’r 

cynhyrchiad. Roedd hyn yn gyfle arbennig i ddatblygu eu sgiliau yn yn ogystal â 

chael y profiad o fod ar ‘daith’ fel cwmni proffesiynol. Roedd y disgyblion yn yr 
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ysgolion cynradd wrth eu boddau ac wedi son cymaint roeddynt yn edrych ymlaen at 

ymuno gyda ni ym Mryn Tawe. 

Paratoi ar gyfer Arholiadau Ymarferol. 

Unwaith yn rhagor mae criw Bl 11 ac Bl 13 wedi bod yn hynod brysur yn paratoi ar 

gyfer eu harholiadau ymarferol. Eleni, cafwyd 2 ddisgybl technegol am y tro cyntaf. 

Nhw oedd yn gyfrifol am gynllunio’r golau a’r sain ar gyfer perfformiadau eu 

cyfoedion.   

Unwaith eto cafwyd nifer o berfformiadau aeddfed a hyderus gan y disgyblion.   

Roedd gwaith yn cynnwys darnau dyfeisedig ar’ OCD’, Hanes Anne Frank gan holi’r 

cwestiwn ‘ Pwy sy’n cuddio heddiw?’ a darn Theatr mewn Addysg ar Drychineb 

Hillsborough.  Roedd gwaith sgript yn cynnwys dehongliadau o ‘Diwedd Dyn Bach’ 

(Death of a Salesman) gan Arthur Miller a ‘YOLO’ gan Matthew Buglo, dramodydd 

ifanc o Abertawe.  Er i ni orffen ysgol yn go sydyn ym mis Mawrth, roedd y disgyblion 

yn ffodus iawn fod pob un o’r disgyblion wedi cael cyfle i berfformio o flaen arholwr 

allanol a chynulleidfa byw. 

Gris 

Roedd hi’n adeg gyffrous iawn ym Mryn Tawe adeg y Nadolig. Dyma’r adeg lle 

cynhaliwyd sioe gerdd yr ysgol sef ‘Gris’ Roedd hi’n fendigedig gweld cymaint o 

ddisgyblion yn mwynhau ac yn arddangos eu talentau arbennig ar lwyfan y Neuadd 

Fawr. Cynhaliwyd y sioe dros tair noson, llogwyd golau,cynlluniwyd  a chrëwyd 

gwisgoedd, adeiladwyd set gan gynnwys y ‘ Gwib Fellten’  a chafwyd  band byw i 

gyfeilio! Hynod broffesiynol wirl!!  

Roedd hi’n wych gweld cymaint o gyd-dynnu ar draws y staff a’r disgyblion. Diolch!  

Braf hefyd oedd gweld y cast yn cymdeithasu a  chreu  cyfeillgarwch newydd.  Yn 

sicr dyma oedd un o uchafbwyntiau’r flwyddyn ym Mryn Tawe! 
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Hanes 

 

Taith yr Adran Hanes i Bwll Mawr, Blaenafon 
Fel rhan o’u hastudiaeth o hanes 
diwydiannol Cymru,  aeth blwyddyn 9 
ar daith i Bwll Mawr ym Mlaenafon yn 
Hydref 2018. Diben y daith oedd 
addysgu’r disgyblion am hanes glofaol 
Cymru ac i brofi beth oedd fel i weithio 
o dan ddaear. Cafodd y disgyblion 
profiad llawn wrth wisgo’r offer cywir a 
chael eu tywys gan gyn-lowyr o dan 
ddaear . Cafwyd diwrnod llwyddiannus 
iawn ac mae’r adran wedi penderfynu 
rhedeg y daith eto eleni ar gyfer y 
flwyddyn 9 presennol. 
 
 
 
Iechyd a Lles. 

Datblygu Sgiliau Coginio. 

                                                     Roedd yr Ysgol yn ffodus iawn wedi ennill taleb 

oedd yn ein caniatâi i ni dderbyn sesiwn goginio 

gan Richard Shaw o ‘Cooking Together’. 

Cafodd ddisgyblion Bl 7 y cyfle i baratoi  a bwyta 

byrbrydau rhwydd ac iachus.Gosodwyd y ffocws ar 

gynllunio bocsys bwyd iachus ac hyfryd oedd  

paratoi Wraps 

Chicken/Quorn Tikka 

Ffowlyn a quorn, Dinca 

Fala a Tortilla Chips a 

Salsa ffres. 
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Hyfforddiant Mewn Swydd- Iechyd Meddwl  

  

Mae edrych ar ôl ein hunain yn gorfforol ac yn feddyliol wedi dod yn ffocws llawer 

mwy amlwg yn ein cymdeithas ni erbyn heddiw. Yma ym Mryn Tawe rydym yn gweld 

pwysigrwydd addysgu ein disgyblion a’n staff 

ni ar sut i wneud hyn. Ar ddiwedd hanner 

tymor Chwefror cynhaliwyd HMS a oedd yn 

ffocysu ar Iechyd Meddwl. Fe ymunodd Dr 

Neil Frude gyda ni o’r brifysgol yn Abertawe 

a   Kevin McGyver. Roedd eu cyflwyniadau 

yn hynod ddiddorol a pherthnasol. Yn ystod y 

prynhawn cafwyd nifer o drafodaethau 

diddorol a gosodwyd nifer o strategaethau yn 

eu lle i ni weithredu arnynt. Paratowyd                                                    

‘goodie bag’ ar gyfer y staff hefyd, fel diolch a 

chydnabyddiaeth o’u gwaith caled cyson!!  

 

 

Mae llais y disgybl yn bwysig iawn i ni ym Mryn Tawe a nodwyd mewn sawl cyfarfod 

gweithgor Iechyd a Lles gyda’r roedd angen annog ein disgyblion a’m staff i yfed fwy 

o ddŵr. Trafodwyd amryw ffyrdd o wneud hyn ond yn y pen draw gofynwyd i Mr 

Davies oes modd ddarparwyd mwy o ffynnon ddŵr yn yr Ysgol ac ystyroed poteli 

dwr. Cytunodd Mr Davies roedd hyn yn fenter bwysig ac fe ychwanegwyd 2 ffynnon 

ddŵr ac fe roddwyd potel ddŵr i bob disgybl AM DDIM. Nid yn unig roedd hyn yn 

mynd i annog cymuned Bryn Tawe i yfed Dŵr byddai hyn yn fanteisiol i’r amgylchedd 

hefyd. Da iawn gweithgor. 

Bob dwy flynedd mae disgyblion yr Ysgol  

yn ymgymryd ag arolwg Cenedlaethol. Arolwg sy’n mesur iechyd a lles ein disgyblion 

ni. Nod yr arolwyg iw i ddarparu data iechyd a lles cadarn ni fel Ysgol ( ac yn 

rhanbarthol a chenedlaethol) Wedi i ni dderbyn y data mae hyn yn arf gryf er mwyn 

cydnabod ein cryfderau fel Ysgol ond hefyd tynnu ein sylw at agweddau sydd angen 

gwella.  

 
 
 

http://www.shrn.org.uk/cy/


30 

 

 
Ieithoedd Modern 
 
Ymweliad Disgyblion Bl.9 – Pencampwyr Ieithoedd Busnes – ‘Glastonbury 
goes global’ 
 
Ar Ddydd Gwener y 13eg o Fawrth fe aeth grwp o ddisgyblion blwyddyn 9 ar 
ymweliad i Ysgol Gyfun Cwm Tawe lle yr oedd cwmni BLC , sef  ‘Business 
Language Champions’ yn darparu gweithgareddau trwy gyfrwng y Ffrangeg. Yr oedd 
y gweithgareddau ynghlwm â’r thema ‘Glastonbury goes Global’.  Y dasg a’r her i’r 
disgyblion oedd i drefnu cyngherddau cerddorol oedd yn nodweddiadol i’r math o 
gyngherddau a gynhelir yng ngwyl Glastonbury. Yn ystod y dydd un o’r tasgau i’r 
disgyblion oedd i drefnu ac i recordio cyfweliadau dychmygol gydag enwogion y byd 
cerddorol. Bu rhai disgyblion o’r grwp yn gyfrifol am gynllunio set ar gyfer yr wyl, ac 
wrth wneud hyn , bu’n rhaid rheoli cyllid ac archebu nwyddau a chyfarpar addas trwy 
gyfrwng y Ffrangeg. Y prif dasg a oedd yn cael ei chyflwyno o flaen ysgolion eraill y 
sir  ar ddiwedd y diwrnod prysur ac heriol oedd hysbyseb yn gwerthu’r wyl i 
gynulleidfa yn Ffrainc ac i wledydd Francophone y byd. Cafwyd gwerthfawrogiad 
mawr i waith llwyddiannus ein disgyblion ar ddiwedd y dydd  gyda sylwadau tebyg i 
‘des élèves doués’/ ‘disgyblion dawnus iawn’ ,  yn canmol ymdrechion a gwaith y 
disgyblion a fu’n gyfrifol am weithio ar a threfnu eu digwyddiad cerddorol. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

TAITH MANDARIN BLWYDDYN 8 I FANCEINION I DDATHLU 

 Y FLWYDDYN NEWYDD TSIEINEAIDD 

 
Ar Ddydd Gwener y 24ain o Ionawr fe drefnwyd trip i ddisgyblion blwyddyn wyth i 

Fanceinion er mwyn bod yn rhan o ddathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd y 

ddinas. Yr oedd hi’n ddiwrnod hir, llawn bwrlwm! Dechreuodd yr ymweliad gyda 

thaith gerdded o gwmpas rhannau o ganol y ddinas gan gynnwys ymweliad â’r ysgol 

gerdd a’r eglwys gadeiriol fendigedig. Uchafbwynt y daith oedd gweld yr addurniadau 

Tsieineaidd yn sgwar y Santes Ann. Profwyd hefyd wrth gwrs  y diwylliant 

Tsieineaidd yn ardal ‘Chinatown’ y ddinas wrth i’r disgyblion siopa yn y siopau, gweld 

bwydydd  amrywiol yn cael eu coginio yn y stondinau amrywiol, ac yn ogystal, profi 

bwyd dwyreiniol mewn bwyty enwog yn yr ardal. Yn ystod y prynhawn, bu’r 
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disgyblion ynghlwm gyda gweithgareddau  diwylliedig a oedd wedi cael eu trefnu gan 

‘Ganolfan Tsieina Manceinion’. Cafwyd gweithdai creu lantern a barcud, sesiwn 

Caligraffi a gwers lafar i ddysgu termau arbennig sydd yn perthyn i’r dathliad 

arbennig hwn. Braf oedd cael y cyfle i fedru dysgu am, a mwynhau achlysur sydd yn 

holl bwysig yn y calendr Tsieineaidd. 

 

 
 

 

 
 
 
 
CYNGOR GYRFAOL SEREN YN STADIWM Y LIBERTY I DDISGYBLION BLWYDDYN 11 

Ar brynhawn Dydd Mercher Chwefror y 5ed fe aeth criw o ddisgyblion blwyddyn 11 i 

gyfarfod yn Stadiwm y Liberty lle yr oedd darlithwyr a chyn-fyfyrwyr yn siarad am, ac 

yn rhoi cyngor i ddisgyblion ar sut i fynd ati i wneud dewisiadau addysgiadol doeth. 

Cafwyd sesiynau a oedd yn cynnwys gwybodaeth werthfawr ar y ffordd orau o 

wneud ceisiadau llwyddiannus i brifysgolion cystadleuol. Manylwyd hefyd ar yr 

amryw gyrsiau oedd yn cael eu cynnig mewn nifer o brifysgolion. Yr oedd y 

prynhawn hefyd yn gyfle i ddisgyblion holi ynghylch gofynion pynciol a fyddai angen 

arnynt ar gyfer gwneud cyrsiau arbennig yn y brifysgol.  
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Newyddion Adran y Gymraeg 2019 - Mawrth 2020! 

 

 

 

 

Llongyfarchiadau mawr 

i’r tîm siarad cyhoeddus – 

Caitlyn White, Steffan 

Leonard a Nansi Eccott 

am ennill y wobr gyntaf 

yn rownd derfynol 

Cystadleuaeth y Rotari 

yn y Senedd yng 

Nghaerdydd. 

Cynhaliwyd hefyd 

gystadleuaeth Siarad 

Cyhoeddus yn fewnol yn 

yr ysgol. 

 

 

I ddathlu Diwrnod 

Shw’mae, trefnwyd 

sesiwn dysgu Cymraeg i 

rieni a chymuned yr 

ysgol. Cafwyd hwyl yn 

chwarae gemau iaith! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da iawn i’r tîm siarad 

cyhoeddus hefyd am 

gyrraedd rownd cyn-

derfynol “Y Ddadl Fawr” 

ar Radio Cymru. Yn 

anffodus, gohiriwyd y 

gystadleuaeth yn y 

pendraw! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dathlwyd diwrnod T.Llew Jones 

yn ôl ein harfer ac yna dathlwyd 

Diwrnod y Llyfr gydag amrywiol 

weithgareddau. Darllenodd criw 

o flwyddyn 9 gyda disgyblion ein 

hysgolion cynradd. 

 

   

Croesawyd Aneirin 

Karadog atom fel rhan o’r 

cynllun “Y Gymraeg ar 

Daith” i drafod ei gerdd 

“Gweld y Gorwel” a daeth 

Tudur Hallam i gynnal 

sgwrs gyda bl.11 

 

 

Parhawyd gyda Sgwod 

Sgrifennu gyda chriw o 

ddisgyblion bl.7 ac 8 yn 

profi gweithdai ysgrifennu 

creadigol gyda disgyblion 

Trefnodd Bl.9 fore coffi 

yn y Neuadd i gofio can 

mynedd ers marwolaeth 

Hedd Wyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluniodd criw o 

ddisgyblion hŷn yr ysgol 

Perfformiadau! 

Cafodd Bl.7 gyfle i weld 

pantomeim Branwen cyn y 

Nadolig. 

Aeth criw o ddisgyblion yr ysgol 

i weld y ddrama “Llyfr Glas 

Nebo”. 

Daeth Cwmni “Mewn Cymeriad” 

i berfformio sioe am y Cynulliad 

i griw o fl.7-9 
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o fl.5 a 6 ein hysgolion 

cynradd. 

fideo yn cyhoeddi  Neges 

Heddwch ac Ewyllys da 

yr Urdd. 

 

 

 

Yn ôl ein harfer, 

cynhaliwyd Seremoni 

Gadeirio i ddathlu 

Mawrth y 1af. 

Llongyfarchiadau i Hari 

James Bl.7 a enillodd y 

gadair. Yn ail am y gadair 

oedd Mari Gwen Hughes, 

ac yn gydradd drydydd 

oedd Nansi Eccott! 

Llongyfarchiadau hefyd 

i’r buddugwyr eraill o bob 

blwyddyn yn y 

cystadlaethau 

barddoniaeth a rhyddiaith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn 

oedd ein taith bontio Cymraeg 

Safon Uwch i’r Chweched yn 

Aberystwyth. Cafwyd 

darlithoedd gan Eurig Salisbury, 

Bleddyn Owen Huws, Caryl 

Lewis a Peredur Lynch. 

  

 

 
 
Taith yr Adran Gerdd ac Adran y Gymraeg i Amsterdam 
Yn ystod wythnos olaf tymor yr haf aeth criw o 44 o ddisgyblion gydag aelodau 
o staff ar daith berfformio i Amsterdam. Ar ôl gadael yr ysgol yn blygeiniol ar 
fore Llun, Gorffennaf y 15fed, teithiodd y criw i lawr i Dover a hwylio i Calais. Ar 
y ffordd i’r Iseldiroedd cafodd y côr a’r offerynwyr gyfle i berfformio mewn 
ffatri siocled ger Oostende. Yn ffodus roedd amser am ychydig o siopa yn y siop 
siocled hefyd, cyn teithio ymlaen i Amsterdam.  
Diwrnod yn Amsterdam oedd y cynllun ar gyfer dydd Mawrth a’r weithgaredd 
gyntaf oedd ymweliad ag Amgueddfa Cartref Anne Frank. Profiad arbennig a 
dirdynnol i’r disgyblion a’r staff. Wedi dod allan o’r amgueddfa canodd y côr ar 
y palmant gan ddiddannu’r twristiaid! Ymlaen â ni wedyn i Amgueddfa Van 
Gogh a chyfle i ddysgu am yr arlunydd enwog. Wedi hynny allan â ni i’r sgwar o 
dir ger yr amgueddfeydd, sef y Museumplein. Yna daeth un o gynddisgyblion 
Bryn Tawe i siarad gyda’r criw. Mae Christian Webb wedi bod yn byw a 
gweithio yn Amsterdam ers blwyddyn a sgwrsiodd gyda’r disgyblion am 
bwysigrwydd eu Cymreictod a pherfformio. Cafwyd cyfle am ambell i gân yng 
nghwmni Christian ar y Museumplein cyn i ni symud ymlaen am daith ar y 
gamlas. Roedd hi’n hyfryd cael gweld y ddinas o’r dŵr a mwynhau’r haul. 
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Gyda’r nos bu’r côr a’r offerynwyr canu y tu allan i’r gwesty gan ddiddanu 
gwesteion a thwrisitiaid. 
Fore Mercher ymlaen â ni i barc thema De Efteling am ddiwrnod o hwyl a sbri! 
Roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod llawn sgrechian, gweiddi, chwerthin a 
gwlychu – a chyfle am sglodion neu grempog arbennig! Nos Fercher aethon ni 
am dro ar droed o’r gwesty a chael hufen ia ger melin wynt. 
Daeth bore Iau ac amser ffarwelio ag Amsterdam. Ar ein ffordd yn ôl i Calais fe 
wnaethon ni ymweld ag Ypres am rai oriau. Yna cafwyd ymweliad â siop siocled 
cyn cerdded at Glwyd Menin. Yno fe wnaeth y côr a’r offerynwyr berfformio 
wrth i bobl grwydro’r safle. Ar ôl ychydig o amser yn crwydro Ypres roedd hi’n 
amser dychwelyd i’r bws ac anelu am Calais, ac yna yn ôl i’r ysgol!  
Taith arbennig iawn a phawb wedi mwynhau ac yn edrych ymlaen at daith 
2020 yn barod! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adran TGCh 2019-2020 
 

Unwaith eto eleni bu’r pwnc yn un boblogaidd iawn o ran dewisiadau allgraidd TGAU 
gyda dros 50 o ddisgyblion yn dewis y pwnc ar gyfer opsiwn. Mae’r pwnc hefyd yn 
boblogaidd iawn yn y 6ed dosbarth efo dros 20 o ddisgyblion yn dewis y pwnc ar 
gyfer y cwrs. Rydym yn falch iawn o hyn ac yn cydnabod bod disgyblion Ysgol Bryn 
Tawe yn frwd i ddysgu a gwella’u sgiliau digidol.  
Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r Adran TGCh wedi cynnig llu o gyfleoedd allgyrsiol 
er mwyn hybu diddordeb ein disgyblion (yn enwedig merched) yn y pwnc.  
 
 

Gweithdy Codio STEM 
Fel rhan o wobrwyo Cymreictod ac ymddygiad o fewn gwersi, trefnwyd gweithdy 
Codio i grŵp o ddisgyblion blwyddyn 7-11. Pwrpas y gweithdy oedd dysgu sgiliau 
rhaglennu dyfais ‘Microbit’ a dysgu mwy am gyfleoedd mewn gyrfaoedd STEM. 
Cafodd y disgyblion cyfle i raglenni a rheoli robotiaid a chystadlu mewn 
cystadleuaeth ‘Robot Wars’ yn erbyn robotiaid ei gilydd. 
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Cynhadledd Diogelwch Seibr 
Fe wnaeth 4 disgybl galluog yr adran mynychu Cynhadledd Diogelwch Seibr yn 
ysgol Gellifedw. Roedd y digwyddiad yma’n rhoi cyfle i’r disgyblion dysgu am 
ddiogelwch seibr a sgiliau rhaglenni sylfaenol mewn amryw o ieithoedd cyfrifiadurol. 
Roedd y disgyblion wedi cael cyfle ar y diwrnod i gystadlu yn gystadleuaeth 
genedlaethol diogelwch seibr. 
 
Clybiau Adrannol 
Mae’r clybiau adrannol yn cynnig disgyblion CA3 y cyfle i ymarfer sgiliau digidol a 
chwblhau gwaith cartref gan ddefnyddio offer arbenigol yr adran yn ystod amseroedd 
cinio. Eleni dechreuwyd clwb wythnosol Minecraft gyda dosbarth llawn o 30 yn 
mynychu yn wythnosol i ddatblygu ei sgiliau. 
 

 

Newyddion y Chweched 
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Cwrs Anwytho Bl 12 
Dechreuodd Blwyddyn 12 eu cyfnod yn y chweched drwy fynychu’r cwrs anwytho ym 
Mhrifysgol YDDS. Cafwyd sesiynau buddiol iawn a oedd yn baratoad ar gyfer 
astudio cyrsiau Safon Uwch. Gyda’r nos cawson ni gyfle i gymdeithasu gyda 
chyflwyniad gan Ameer, disgo tawel a thwmpath! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bore Coffi Macmillan 
Yn ôl ein harfer trefnwyd Bore Coffi MacMillan ym mis Medi. Roedd yr holl 
drefniadau yn nwylo criw o flwyddyn 13 a diolch i’w Gwaith called a chyfraniadau gan 
staff a disgyblion iau,a phawb a gefnogodd codwyd dros £230!  
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Swogs Llanmadog 
Aeth criw o fl 12 a 13 i swogio yn Llanmadog ar deithiau dros nos blwyddyn 7. Dyma 
ffordd wych i ddisgyblion blwyddyn 7 ddod i adnabod y chweched, ac i’r chweched 
ddylanwadu’n gadarnhaol arnyn nhw o ran Cymreictod. Mae’r chweched yn eithaf 
handi ar gyfer gwneud brecwast yn y bore hefyd! 
 
 

 
 
 
 
 
Ceisiadau UCAS ac ysgoloriaethau 
Erbyn Ionawr y 15fed roedd dros 50 o geisiadau UCAS wedi eu hafnon gyda 
disgyblion blwyddyn 13 wedi derbyn cynigion arbennig o nifer fawr o brifysgolion. Yn 
ogystal mae sawl un wedi ennill ysgoloriaethau i fynd i astudio ym mis Medi! 
Llongyfarchiadau i Amelia a Kirsty, y ddwy wedi ennill ysgoloriaethau i Brifysgol 
Bangor. Mae Amelia yn mynd i astudio Seicoleg a Kirsty am astudio Cymraeg. 
Llongyfarchiadau hefyd i Caitlyn, Carys, Hollie a Mari-Gwen sydd wedi ennill 
ysgoloriaethau amrywiol i Brifysgol Aberystwyth.  
Wedi i’r ysgol gau daeth mwy o newyddion da wrth i ni glywed bod Nansi a Steffan 
wedi ennill ysgoloriaethau i Brifysgol Caerdydd. 
 
 
Dementia Friends Llangyfelach 
Eleni mae criw o ddisgyblion blwyddyn 12 wedi bod yn gwirfoddoli gyda grwp 
Dementia Friends yn Llangyfelach. Mae hwn wedi bod yn brofiad gwerthfawr iawn i’r 
disgyblion wrth iddyn nhw drefnu gweithgareddau a chymdeithasu gyda’r unigolion 
a’u teuluoedd.  
 



38 

 

Dyma Ffion a’r ddwy Grace adeg  
y Nadolig yn barod i fynd i 
wirfoddoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taith i Jonathan 
Ar ddechrau mis Chwefror aeth criw o fl 12 a 13 i weld rhaglen Jonathan yn cael ei 
recordio yn adeilad Yr Egin yng Nghaerfyrddin. Taith wedi ei threfnu gan y disgyblion 
oedd hon ac roedden nhw wedi mwynhau cymdeithasu a gwylio’r hwyl. 
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Dyddiadau Tymor 2020 – 2021 

Tymor 
Tymor yn 

dechrau 
  

Gwyliau Hanner 

Tymor   
Tymor yn 

gorffen 
Dechrau Gorffen 

Yr Hydref 

2020 

Dydd 

Mawrth 

1 Medi 

Dydd 

Gwener 

23 Hydref 

Dydd 

Llun 

26 Hydref 

Dydd 

Gwener 

30 Hydref 

Dydd Llun 

2 

Tachwedd 

Dydd Mawrth 

22 Rhagfyr 

Y Gwanwyn 

2021 

Dydd Llun 

4 Ionawr 

Dydd 

Gwener 

12 

Chwefror 

Dydd 

Llun 

15 

Chwefror 

Dydd 

Gwener 

19 

Chwefror 

Dydd Llun 

22 

Chwefror 

Dydd Gwener 

26 Mawrth 

Yr Haf 2021 
Dydd Llun 

12 Ebrill 

Dydd 

Gwener 

28 Mai 

Dydd 

Llun 

31 Mai 

Dydd 

Gwener 

4 Mehefin 

Dydd Llun 

7 Mehefin 

Dydd Gwener 

16 Gorffennaf 

 

Gwyliau Banc 

2 Ebrill 2021 - Gwener y groglith 

5 Ebrill 2021 - Llun y Pasg 

3 Mai 2021 - Gwyl Banc Calan Mai 

31 Mai 2021 - Gwyl Banc y Gwanwyn 

 

 


