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GAIR GAN GADEIRYDD Y CORFF LLYWODRAETHOL 
 
Wrth adlewyrchu ar flwyddyn gyfan ers dychwelyd i addysg wyneb-i-wyneb, mae'n fraint 
ysgrifennu'r llythyr hyn tra'n araf fach rhoi'r pandemig y tu ôl i ni.   
 

 
Am y tro cyntaf ers dwy flynedd, gwych yw gallu llongyfarch disgyblion blynyddoedd 11, 12 a 
13eg ar eu canlyniadau ardderchog yn yr arholiadau allanol eleni. Ar draws pob un o’r 
blynyddoedd yma, mae’n hyfryd gallu nodi bod ein disgyblion eleni wedi llwyddo i ennill 
graddau gyson uchel, gyda’r canlyniadau gorau TGAU a Safon Uwch mae’r ysgol wedi 
gweld ers ryw 8 mlynedd! Mae hyn oll yn erbyn cenfdir o darfu cyson ar eu dysgu dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf a tharfu sylweddol i nifer uchel o ddisgyblion eleni hefyd. Rhaid nodi 
hefyd i’r disgyblion lwyddo i ennill gwell canlyniadau eleni nag yn 2021 mewn hanner y 
dangosyddion ysgol gyfan. Mae hyn yn destun balchder ar ddwy lefel; yn gyntaf i lwyddiant 
ysgubol disgyblion blynyddoedd 11-13eg eleni ond hefyd i gywirdeb asesu staff yr ysgol ar 
gyfer canlyniadau 2021 ac felly hygrededd y canlyniadau yma. Diolch yn fawr i chi gyd. 
 

 
Yn allgyrsiol, mae’r disgyblion wedi profi bywyd ysgol sy’n llawer tebycach i fwrlwm bywyd 
arferol Bryn Tawe. Braf yw gweld cymaint o’n disgyblion yn ailgydio yn y profiadau cyfoethog 
sydd ar gael iddynt yn ddyddiol yn yr ysgol. Mae’r ystod o brofiadau maent yn derbyn ar 
feysydd chwaraeon, yn y llu o glybiau amrywiol wythnosol ac yn yr ymweliadau addysgiadol 
di-ri, sy’n cynnwys ymweliadau lleol ac yn ehangach i theatrau, sioeau, amgueddfeydd ayyb. 
Gwych oedd gallu agor ein drysau a chroesawu ein rhieni yn ôl i’r ysgol ar ddiwedd y 
flwyddyn ddiwethaf ar gyfer cyngerdd i ddathlu talentau ein disgyblion, gyda mwy o 
gyfleoedd i ddilyn. Edrychwn ymlaen at allu croesawi ein rhieni yn amlach i’r ysgol ar gyfer 
cyfres o nosweithiau rieni a digwyddiadau yn 2022-23. 
 

 
O rhan yr adeilad, fel y nodwyd llynedd, mae’r cynlluniau ar gyfer gwella’r safle ar waith. 
Mae’r bae bysys newydd a agorwyd ym mis Ebrill eleni wedi ein cefnogi i wella’r anawsterau 
diogelwch cynyddol roeddem yn eu gwynebu gyda mwy o ddisgyblion yn teithio ar fwy o 
fysys. Mae’r trosglwyddiad i’r ardal newydd wedi mynd yn llyfn iawn. Hoffwn ddiolch i’n rhieni 
am eu cydweithrediad arbennig wrth ddygymod gyda’r trefniadau newydd a hefyd i staff yr 
ysgol am ymgymryd â’r cynnydd mewn dyletswyddau i sicrhau diogelwch ein disgyblion.   
 

 
Cyn i mi gau, hoffwn ddymuno gwellhad buan i’r disbyblion sydd yn dioddef o salwch ac yn 
derbyn triniaeth ar hyn o bryd.  Hoffwn ddiolch am yr holl ymdrechion ar draws yr ysgol gyfan 
i godi arian i’w cefnogi yn ystod yr amser heriol yma. 
 

 
Yn olaf, fe fydd yn hyfryd dychwelyd i ddathlu gyda disgyblion a staff Bryn Tawe mewn 
Cyngerdd Nadolig ar y 19eg o Ragfyr yng Nghapel Tabernacle, Treforys. Croeso cynnes i 
chi gyd. 

 

Cofion 

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-08/03/2025  

Mrs Davida Lewis - 03/11/2023  

Mr Alun Jones Vice Chair - 16/11/2023  

ALL 

Mr Richard Taylor-21/04/2025   

Mr David Williams- 27/02/2023  

Parch Eirian Wyn - 15/10/2023  

Mrs Eleni Cordingley-26/11/2024  

Mrs Margaret Greenaway 21/08/2023  

RHIENI 

Mrs Janet Rowlands -05/10/2022  

Mrs Esther Wood  Chair -05/10/2022  

Mrs Bethan James – 17/11/2025  

Mrs Adele Thomas -09/12/2023  

Swydd wag  

Mr Benjamin Saunders-21/10/2024  

STAFF 

Mr  Chris Shaw (athro) -30/09/2024  

Mrs Naomi Tootill Evans (athro)- 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. 
. 
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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. 

ADRODDIAD O WARIANT CYWIR  BLWYDDYN ARIANNOL 2021-
2022    

STATEMENT OF ACTUAL EXPENDITURE 2021-2022 FINANCIAL 
YEAR    

    

 
Delegated 
Expenditure 

Non-Delegated 
Expenditure 

Total Net 
Expenditure 

 £ £ £ 

Cyflogau Athrawon / Teachers Salaries 3499102 20488 3519590 

Cyflogau /  Salaries 868124 -97 868027 

Costau eraill cyflogwyr / Other Employee Costs -2201  -2201 

Adeilad / Premises 286196  286196 

Trafnidiaeth / Transport 1014 375834 385973 

Cyflenwadau a gwasanaethau / Supplies & Services 433804 0 433804 

Gwasanaethau'r sir/ Recharges 169383 300 169683 

    

Gross Expenditure 5264547 396525 5661072 

    

Incwm grantiau /Grant Income -788369  -788369 

Incwm arall   / Other Income -178853  -178853 

    

Incwm gros / Gross Income -967222  -967222 

    

Gwariant  Net / Net Expenditure 4297325 396525 4693850 

    

    

RESERVES:  £  

DYRANIAD FFORMIWLA TERFYNOL:FINAL FORMULA 
ALLOCATION:  

4453440 
 

CYFANSWM GWARIANT NET: 
TOTAL NET EXPENDITURE:  

4297325 

 

Trosglwyddo o / I wrth gefn TRANSFER TO / (FROM) RESERVES:  156115  

BALANS AGORIADOL AR GRONFEYDD WRTH GEFN 01/04/20 
OPENING BALANCE ON RESERVES 01/04/20  

500567 
 

BALANS CAU AR GRONFEYDD WRTH GEFN: 31/03/21 
 
CLOSING BALANCE ON RESERVES: 31/03/21  

656682 
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Dyma’r linc ar gyfer datganiad “section 52” a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol  
 
http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=4736 –  

 

MANYLION ARHOLIADAU ALLANOL 2022 
 

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 2022  86.5 97 

Bryn Tawe 2021 82.5 100 

Bryn Tawe 2020 85.7 99.2 

Bryn Tawe 2019 72.7 98.3 

 

 % 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) 

Bryn Tawe 2022 68.4 392 

Bryn Tawe 2021 70.8 392 

Bryn Tawe 2020 65.9 374 

Bryn Tawe 2019 49.6 364 
 

SAFON UWCH 
 

 % Disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 3 bwnc neu ragor a enillodd 3 
Safon Uwch neu ragor 

 A* - C A* - E 

Bryn Tawe 2022 75.9 90.7 

Bryn Tawe 2021 58.7 80 

Bryn Tawe 2020 50.1 73.8 

Bryn Tawe 2019 50 77.3 

Manylion cyrchfannau disgyblion (2022).   
 Aeth 70% ymlaen i Addysg Uwch gyda 88% ohonynt yn cael lle yn eu dewis cyntaf 

neu ail ddewis.     
 Penderfynodd 21% i wneud prentisiaeth neu ymuno a’r byd gwaith ar ôl eu cyfnod 

yn y chweched dosbarth.     
 Daeth 3% yn ôl i flwyddyn 14.    
 Mae 3% yn ailymgeisio ar gyfer lle mewn Addysg Uwch yn 2023.   
 Mae 1 disgybl (1.6%) yn ymuno gyda'r lluoedd arfog.   
  

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

Amherthnasol oherwydd COFID   

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%  
 
 

 
 
 
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.  
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Gweithgareddau Allgyrsiol  

Y Chweched Dosbarth 2021-2022  
Sesiynau ar ddechrau’r tymor newydd  
Wrth groesawu blwyddyn 12 aton ni i'r Chweched ym mis Medi trefnwyd sesiynau iddyn 
nhw gan gynllun Step Up to Swansea a Menter Iaith.  
Clywon ni bod tair o flwyddyn 13 wedi llwyddo yn y cynllun Step Up to Swansea – Eleanor 
Storey, Lowri Grigg ac Amy Johnson. Golyga hyn y bydden nhw’n derbyn cynnig mwy ffafriol 
wrth dderbyn lle ym Mhrifysgol Abertawe.  
  

Noson Fugeiliol i flwyddyn 12 a Noson 
Addysg uwch i flwyddyn 13  
Ym mis Medi cynhaliwyd noson fugeiliol/ymgartrefu i fl 12 a’u rhieni a noson Addysg uwch i 
fl 13 a’u rhieni dan ofal Rebecca o Brifysgol De Cymru.   
  
  

Diwrnod Shwmae/Su Mai  
Fel rhan o drefniadau diwrnod Shwmae/Sumai aeth criw o flwyddyn 12 a 13 gyda disgyblion 
Ysgol Gyfun Gwyr i lawr i gyfarfod chwaraewyr yr Elyrch a dysgu ychydig o Gymraeg iddyn 
nhw!  
  

  
 
Llysgenhadon Ysgol Y Coleg Cymraeg  
Ym mis Tachwedd clywon ni bod Mirain Owen a Jack Thomas 
wedi’u dewis i fod yn llysgenhadon ysgol y Coleg Cymraeg. Yn y 
rôl maen nhw wedi bod yn brysur yn hyrwyddo’r Coleg ar Radio 
Cymru a’r cyfryngau cymdeithasol.   
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Ffug gyfweliadau - Tachwedd 2021  
Ym mis Tachwedd cynhaliwyd ffug gyfweliadau i'r rheini o flwyddyn 13 a oedd yn dymuno 
cael eu cyfweld. Daeth cynrychiolwyr o brifysgolion Bangor, Aberystwyth, De Cymru a’r 
Drindod Dewi Sant aton ni a gwych oedd gweld disgyblion blwyddyn 13 yn ymateb yn 
ddeheuig i'r cwestiynau.  
  
  
 
Sesiwn gan Y Frigâd 
Dân am ddiogelwch 
wrth yrru  
Ym mis Tachwedd 
daeth y Frigâd Dân 
aton ni i gynnal 
sesiwn ar ddiogelwch 
wrth yrru. Rhan o’r 
sesiwn oedd gweld 
golygfa o ddamwain 
car ar y buarth.  
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Seremoni wobrwyo canlyniadau TGAU a Lefel A Haf 2020 ac Haf 2021  

 
Ym mis Ionawr cynhaliwyd seremoni wobrwyo rhithwir ar gyfer dathlu llwyddiannau yn 
arholiadau Haf 2020 a Haf 2021. Hyfryd oedd gallu llongyfarch yr holl ddisgyblion ar eu 
llwyddiannau ac yna gwobrwyo rhai yn y categorïau penodol. Ym mis Gorffennaf 
gwahoddwyd enillwyr y tlysau i'r ysgol i dderbyn eu tlws.  
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Ysgoloriaeth i Brifysgol Abertawe  
Enillodd Georgia Evans ysgoloriaeth i astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol 
Aberystwyth.  
  
  
  
  
  
Cyfraniadau allgyrsiol  
Eleni eto, er gwaethaf cyfyngiadau covid, gwelwyd aelodau o flwyddyn 12 a 13 yn 
cyfrannu’n helaeth yn allgyrsiol. Gwelwyd y disgyblion yn cyfrannu at bartïon llefaru, yn y 
prom offerynnol gyda’r ysgolion cynradd, at y gwasanaeth carolau rhithwir, at wasanaeth 
Gŵyl Dewi, at wasanaeth Diwrnod T Llew Jones a Diwrnod y Llyfr ac at wasanaeth Diwrnod 
Coffau’r Holocost. Hyfryd oedd gweld llwyddiant Hanna-Non Cordingley o flwyddyn 13 yn 
ennill y Gadair ar Fawrth y 1af a Sinead Jenkins yn ennill y tlws Saesneg. Gwnaeth aelodau o 
flwyddyn 12 a 13 gyfraniadau hefyd at gyflwyniadau ar Ddiwrnod Rhyngwladol Heddwch, 
mewn neges am heddwch yn Wcrain ar gyfer Sul y Mamau ac ar gyfer Neges Heddwch ac 
Ewyllys Da yr Urdd. Enillodd Alicea Knight le yn nhîm rygbi cyffwrdd dan 18 Cymru a 
theithiodd i Ffrainc i gystadlu dros wyliau’r haf.  
  
  
  
  
  
  
Ffarwelio gyda bl 13  
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Ar ddiwedd mis Mai ffarwelion ni gyda blwyddyn 13 gyda seremoni hyfryd yn y lolfa. Cafwyd 
anerchiadau gan Anwen a Jack, y prif swyddogion, Mr S Davies, Mr B Davies a Miss Lyall a 
hyfryd oedd diolch iddyn nhw am eu cyfraniad a rhannu ambell air o gyngor! Collwyd ambell 
ddeigryn a rhannwyd sawl gwen wrth weld y lluniau ohonyn nhw dros y blynyddoedd. 
Dymunwn yn dda iddyn nhw ar gyfer y dyfodol.  
   
  
  
  

  
  
  
  
  
 
Gweithgareddau Dringo’n Uwch – Gorffennaf 2022  
Er mwyn paratoi blwyddyn 12 ar gyfer y camau nesaf ar ôl gadael Bryn Tawe cynhaliwyd 
amrywiaeth o weithgareddau Dringo’n Uwch rhwng Gorffennaf y 5ed a’r 15fed. Gweithiodd 
criw gyda Gyrfa Cymru er mwyn paratoi ar gyfer ymgeisio am brentisiaethau. Trefnwyd 
ymweliadau gan Brifysgol Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth a’r 
Coleg Cymraeg. Yn ystod yr ymweliadau hyn derbyniodd y disgyblion gyngor ar wneud 
dewisiadau doeth o ran cyrsiau, sut i ymchwilio i gyrsiau, sut i ysgrifennu datganiad personol 
a mateision astudio drwy’r Gymraeg. Trefnwyd nifer o deithiau gan gynnwys taith i Brifysgol 
De Cymru lle derbyniodd y disgyblion gyngor am y broses ymgeisio, cofrestrodd pawb gyda 
UCAS a chael taith o’r campws. (llun isod)  
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Aeth 25 o ddisgyblion ar ddiwrnod blasu ym Mhrifysgol Met Caerdydd gan fanteisio ar gyfle i 
weld y campws a phrofi sesiynau amrywiol. Aeth 10 disgybl ar daith am dridiau i Gaergrawnt 
gan fanteisio ar gyfle i weld y colegau amrywiol a chael taith o amgylch y ddinas.   
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Daeth criw o gyn-
ddisgyblion i mewn 
i siarad gyda bl12 
mewn sesiwn holi 
ac ateb. Roedd hwn 
yn gyfle gwych 
iddyn nhw rannu eu 
profiadau ac i 
ddisgyblion bl 12 
holi unrhyw 
gwestiynau am 
UCAS, 
prentisiaethau, lefel 
A, llety prifysgol, 
cyrsiau prifysgol... 
roedd y rhestr yn 
ddiddiwedd!  
  
Cynorthwyo gyda 
gweithgareddau 
Pontio bl 6  
Roedd criw o 
flwyddyn 12 wedi 
cynorthwyo gydag 
Eisteddfod ddwl bl 
6 yn ystod y cyfnod 
pontio. Roedd hi’n 
hyfryd eu gweld nhw’n cydweithio gyda bl6, gan arwain yr ymarferion, eu hyfforddi, arwain 
y corau ac yn arwain o’r llwyfan.  
  
Ethol prif swyddogion ac uwch swyddogion  

Eleni ymgeisiodd saith disgybl am rolau 
swyddogion. Bu’n rhaid i bob un gyflwyno llythyr cais a geirdaon ac yna rhoi anerchiad. Yn 
dilyn y bleidlais braf oedd cael cyhoeddi mai’r ddau brif swyddog ydy Anest Cunliffe a 
Morgan Davies, a’r 5 uwch swyddog ydy Dylan Fulford, Megan Jones, Marcus O’Brien, 
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Charlie Thomas a Rebecca Thomas. Edrychwn ymlaen at weld eu cyfraniad i fywyd yr ysgol 
yn y rolau hyn.  

  

 

 
 
 

CELF 
 
Gweithdy Prifysgol Abertawe.  
Gwnaeth disgyblion y chweched mwynhau’r profiad o gydweithio gyda Phrifysgol Abertawe Adran 
Ffotograffiaeth ac Adran Patrwm Arwyneb.    

  
  
  
Gweithdy Diwrnod MAT Blwyddyn 9  
Rhannwyd enghreifftiau o waith disgyblion ar Drydar yr adran.  Gwaith gwych gan ddisgyblion 
blwyddyn 9   
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Llongyfarchiadau i Lowri Grigg o Flwyddyn 13.  
Gwnaeth delwedd Lowri Grigg  o Fae Abertawe  cael ei gynnwys ar Galendr Menter Iaith 
Abertawe.      

  
  
  
          
  
  
  
Ymweliad i Oriel Glyn Vivian  
Gwnaeth disgyblion blwyddyn 9 sydd wedi dewis Celf/Celf Tecstilau mwynhau’r profiad o weld 
gwaith Celf o fewn Oriel Glynn Vivian.  Roeddent wedi rhyfeddu gyda maint darnau o waith Josef 
Herman.  Bu’r disgyblion yn braslunio gwahanol delweddau o amgylch yr Oriel a chasglu gwybodaeth 

ar gyfer eu gwaith cwrs.  
       
  
  
  
  
  
 

Ymweliad i Ystradgynlais.                                      
Cerdded llwybr yr artist enwog Josef Herman.  
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Gweithdy yn Prifysgol Abertawe  
Disgyblion blwyddyn 9 wedi mwynhau yng nghwmni artist preswyl a 
chyn myfyrwyr Prifysgol Abertawe.  Cyfle i ddefnyddio ac arbrofi gyda 
adnoddau’r Brifysgol.    
  

 

 

 

 

Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles   

Yn ystod tymor yr Haf fe wnaeth disgyblion bl 7 fynd ati i gynllunio taith gerdded i 

ben mynydd Cilfai. Wrth gynllunio’r daith, roedd galw ar y disyblion i gyflawni 

asesiad risg,  (personol/emosiynol ac ymarferol) a chynllunio pecyn bwyd addas ar 

gyfer yr her.   

Unwaith i ni gyrraedd y copa cyflanwodd y disgyblion dasg ddaearyddol, lle roedd 

angen iddynt adnabod gwahanol ardaloedd yn y ddinas. Roedd hi’n brofiad 

arbennig oherwydd o gopa Cilfai roedd modd gweld y ddinas gyfan ac felly 

llwyddodd y disgyblion weld eu cartrefi, Stadiwm.com ac ysgol Bryn Tawe i enwi ond 

rhai!  

Roedd hi’n hyfryd cael bod mas yn yr awyr iach yn cyflawni gweithgaredd 

corfforol,  ac wrth gwrs cael cyfle i fwynhau y tywydd braf.   

Yn dilyn y daith roedd angen i’r disgyblion werthuso llwyddiant y daith wrth baratoi 

cyflwyniad pwynt pwer a bu rhaid cyflwyno o flaen eu cyfoedion yn y dosbarth.   

Roedd y disgyblion wrth eu boddau!!  

Dyma’r disgyblion ar gychwyn y daith.  
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 Disgybl cydwybodol wrthi yn casglu sbwriel.   
  

  
  
  

  

 

Disgyblion yn gwerthfawrogi’r olygfa 

fendigedig  

 

 

 

 

 
ADRAN MATHEMATEG   
 
 

 
 
 

    
Eleni, rydym wedi ail ddechrau ein clwb mathemateg i flwyddyn 
7. Mae disgyblion blwyddyn 7 wedi mwynhau posau a heriau 
yn y clwb gan ddiolch enfawr i Mr Jenkins am ei gynnal.   
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Cymerodd Blwyddyn 8 rhan mewn cystadleuaeth Mathemateg Cymru – Prifysgol 
Bangor yn ystod mis Ebrill. Roedd y prawf yn dipyn o sialens a llongyfarchiadau i 
bawb a enillodd dystysgrif.   
  

   
  
  

 

 

MDaPh Y DYNIAETHAU  
Ymunodd y Dyniaethau gyda’r Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles i gyflawni 
her gyda grant o’r Ysgolion Creadigol. Cynlluniwyd taith gerdded i frig Mynydd 
Cilfá. Treuliwyd amser yn y gwersi yn cynllunio’r daith a daeth Robin Williams 
i’r ysgol i uwchsgilio disgyblion bl.7 ar eu sgiliau digidol Digimaps. Llwyddiant 
oedd yr her wrth i bawb gyrraedd y brig a gweld tirffurfiau a thirnodau 

hanesyddol eu Cynefin.   
  



22 

 

 
Fel rhan o’r 
cwrs 
Daearyddiaeth 
UG, aeth 
myfyrwyr 
blwyddyn 12 o 
Fryn Tawe ac 
Ysgol Gyfun 
Gwyr ar waith 
maes 
arfordirol ar y 
cyd i Fae 
Oxwich, Gwyr 

er mwyn ymchwilio i effaith dynol ar y twyni tywod. Roedd y gwaith maes hwn 
yn helpu paratoi ein disgyblion ar gyfer Uned 2 o’r cwrs Uwch Gyfrannol 
Daearyddiaeth.  
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Cymreictod  
  
Bu’n bleser eleni gallu ailgydio mewn gweithareddau allgyrsiol ar ol cyfnod rhyfedd iawn! Aethpwyd 
a Blwyddyn 7 i Lanmadog unwaith eto ar ddechrau’r flwyddyn. Braf oedd gweld y disgyblion yn 
cymdeithasu mewn ffordd nas gwelwyd ers rhai blynyddoedd. Roedd ymweld a’r Elyrch yn brofiad 
gwych i ddisgyblio  y 6ed er mwyn pparatoi ar gyfer diwrnod Shw Mai! Y tro hwn, tro Lee Trundle 
oedd derbyn y gwersi. Cafwyd Eisteddfod ysgol rhithiol arall eleni, ond edrychwn ymlaen gobeithio 
at gynnal un ‘byw’ y flwyddyn nesaf. Roedd hi’n fraint hefyd gallu cefnogi criw o unawdywr yn 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni am y tro cyntaf ers dwy flynedd. Diolch i bawb wnaeth 
gystadlu ac i’r staff a deithiodd i Ddinbych i gefnogi.   
Wrth gwrs, mae gweithgaeddau wythnosol megis clydiau wedi parhau ar draws yr ystod o bynciau 
yn yr ysgol a chynhelir sesiynau ymwybyddiaeth Cymreictod bob dydd Gwener yn y sesiwn diwtor.   
Edrychwn ymlaen at flwyddyn gwbl arferol y flwyddyn nesaf!  

 

GWYDDONIAETH 

 

Mae'r adran wedi cael llwyddiant enfawr mewn canlyniadau TGAU yn ystod yr Haf, yn 

gwella ar perfformiad y disgyblion o'r blwyddyn cyn gyda'r graddau a osodir gan yr ysgol yn 

ystod y cyfnod COVID.  Mae nifer fawr o ddisgyblion wedi serenni yn eu arholiadau TGAU 

Mae'r adran wedi cael llwyddiant gyda disgyblion CA5 yn cymryd Bioleg, Cemeg a Ffiseg fel 

pynciau safon uwch, gyda bron pob disgybl yn derbyn lle mewn prifysgol y blwyddyn yma.  

Roedd rhai disgyblion wedi cymryd mwy nag un pwnc gwyddonol ac yn derbyn canlyniadau 

ardderchog 

Rydym yn edrych ymlaen i'r eleni, yn gobeithio am yr un llwyddiant blwyddyn yma.  Mae'r 

MDaPh Gwyddoniaeth a thechnoleg yn barod i ddechrau ar y blwyddyn cyntaf dysgu'r 

cwricwlwm newydd i flynyddoedd 7, 8 a 9.  Mae'r unedau newydd wedi bod yn diddorol a 

heriol i'r disgyblion ar yr un pryd.  Rydym yn edrych ymlaen i gynnal wythnos 

Gwyddoniaeth ysbrydoledig y flwyddyn yma ac ail-ddechrau gwobr Gwyddoniaeth ar gyfer 

ein Eisteddfod ysgol.  Mae 2 athro Gwyddoniaeth newydd yn dechrau gyda'r ysgol y 

flwyddyn yma, Miss. Mollie Ubsdell a Mrs. Amy Wright.  Roedd Mollie ac Amy wedi 

derbyn profiad fel myfyrwyr yn yr ysgol blwyddyn diwethaf ac yn serenni yn eu chyfnod da 

ni, ac yn y cyfweliadau.    
  

  

Wrth ddod tu fas i'r cwmwl COVID roedd siawns unwaith eto i rhoi profiadau ychwanegol i'r 

ddisgyblion trwy teithiau ysgol.  Mae'r adran Gemeg wedi bod allan ym Mhrifysgol 

Abertawe gyda aelodau o'r 6ed dosbarth i gael profiad o'r labordai prifysgol a siawns i wneud 

arbrofion sydd yn amhosib i gynnal yn yr ysgol.  Cafodd disgyblion blwyddyn 8 y cyfle i 

fynd ar daith i Gerddi botaneg genedlaethol Cymru yn yr Haf i ddysgu am adar ysglyfaethus 

trwy gwaith ysgrifenedig, gwylio'r adar yn hedfan o'u cwmpas, siawns i ddal tylluan a 

crwydro'r gerddi.  Mae Mr. Arwyn Lloyd yn barod wedi trefnu daith i disgyblion Bl.10 

diwedd Tachwedd i wrando ar ddarlithoedd Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe ac mae Mr. Aled 

Mason yn gobeithio bod yn llwyddiannus gyda disgyblion Bl.8,9,10 ac 11 yn cymryd rhan 

mewn cystadleuaeth Cemeg, 'Top of the bench', mis Rhagfyr.  Rydym yn edrych ymlaen i ail-
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ddechrau'r clwb Gwyddoniaeth a dechrau clwb newydd, gwaith cartref Gwyddoniaeth, bydd 

yn helpu disgyblion gyda cymorth disgyblion y 6ed dosbarth sydd wedi cymryd y gwyddorau 

fel opsiwn safon uwch.  
  

IEITHOEDD RHYNGWLADOL 

SESIYNAU MANDARIN BLWYDDYN 7  
 
 
Yn 

ystod sesiynau Mandarin Blwyddyn 7 mae disgyblion wedi derbyn gwybodaeth 
am nifer fawr o draddodiadau a gwyliau sydd yn y calendr Tsieineaidd , er 
enghraifft gwybodath a gweithgareddau yn seiliedig ar Wyl Y Gwanwyn. 
Ynghyd ag ymgyfarwyddo gyda iaith syml, fel y rhifau , cyfarchion syml ac 
adnabod ambell gymeriad Mandarin, mae disgyblion hefyd wedi bod yn 
gwneud gwaith ar chwedlau sydd yn boblogaidd ymysg plant yn Tsieina. Mae’r 
lluniau uchod yn dangos yr athrawon Mandarin yn gwisgo ac yn disgrifio un o 

wisgoedd traddodiadol y wlad,  a’r 
hanes sydd y tu ôl i’r wisg honno. Yn 
yr ail lun, gwelwn y disgyblion hefyd 
yn gwneud breichledau pump lliw. 
Mae hwn yn draoddodiad 
poblogaidd yn Tsieina. Bydd 
disgyblion yn gwneud y breichledau 
lliwgar yma tryw glymu rhaffau 
arbennig o liwiau gwahnaol. Digon 
heriol oedd y dasg ond braf oedd 
gweld y disgyblion yn cyfarwyddo â’r 

dasg wedi iddynt ymarfer digon. Ymdrechion gwych ar draws!  
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RHAGLEN FENTORA IEITHOEDD RHYNGWLADOL BLWYDDYN 9.  
Yn ystod y flwyddyn mae  criw o ddisgyblion blwyddyn 9 wedi 
ymgymeryd gyda sesiynau mentora sydd wedi cael eu trefnu gan 
Brifysgol Cymru Caerdydd. Bu digyblion yn cysylltu yn wythnosol 
gydag ei mentor oedd yn astudio dramor yn Ffrainc ac yn yr Eidal. Yr 
oedd y sesiynau mentora yn canolbwyntio yn bennaf ar godi 
ymwybyddiaeth Ieithoedd Rhyngwladol mewn meysydd fel y byd 
gwaith a thwristiaeth. Yn ystod y sesiynau mentor wythnosol ar 
TEAMS yr oedd y disgyblion yn rhyngweithio gyda’r tiwtor wrth 
wneud gweithgareddau iaith a  thasgau diwylliedig . Yr oedd hi’n 
hwyl i ddod i adnabod caneuon, traddodiadau doniol a gweld effaith 
gwefannau cymdeithasol ar gyfoedion y disgyblion mewn gwledydd 
tramor gwahanol.    
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Newyddion Adran y Gymraeg 2021-22   

Trefnwyd gweithdy 
cynghanedd i griw o 
ddisgyblion Bl.10-12 yn Nhŷ 
Tawe gydag Aneirin Karadog, 
Tudur Dylan Jones ac Elin 
Meek yn cynnal y sesiynau. 
Erbyn diwedd y dydd, 
cyfansoddwyd cywydd!  

Dathlwyd diwrnod T.Llew 
Jones gyda gwasanaeth 
rhithiol a chynhaliwyd 
gwasanaeth Diwrnod y Llyfr.  
  
Paratowyd gwasanaeth 
Nadolig rhithiol eleni gyda 
disgyblion yn cyflwyno cerddi 
a darlleniadau Beiblaidd. 
Cymerodd pawb o fl.7 ran ac 
unigolion o fl.8 i’r 
Chweched.   

   

Beth am edrych ar ein gwefan adrannol i 
fwynhau gwaith rhai o’n disgyblion?  
https://adranygymraegbrynt.wixsite.co
m/website  

  
I ddathlu Diwrnod Shw’mae, paratowyd 
fideo i ddysgu ychydig o Gymraeg i rieni 
a chymuned yr ysgol. Beth am wylio? 
Diwrnod Shwmae Su'mae 2021 - 
YouTube  

Parhawyd i gynnal Heriau 
Cymreictod bob hanner 
tymor ac yn ystod yr hanner 
tymor olaf, gwobrwywyd 
gyda siocled poeth a bisgedi.  

  
  
  
  
  
  
  

  

Aethpwyd a chriw o fl.7 i 
fl.10 i Langollen am y 
diwrnod er mwyn mynychu 
Seremoni Gwobrau 
Heddychwyr Ifanc Cymru o 
dan ofal Canolfan Materion 
Rhyngwladol Cymru. 
Cawsom glod uchel mewn 
dau gategori am fideos yn 
gysylltiedig â Neges 
Heddwch ac Ewyllys Da yr 
Urdd a sawl fideo yn dyheu 
am heddwch i Wcrain. Dyma 
un o’r fideos hynny: 
https://youtu.be/YwhupEGM
3O8  

  
  

Aethpwyd â dros 90 o ddisgyblion Bl.8 ar 
daith i Fae Caerdydd i ymweld â’r 
Senedd. Cawsom ddiwrnod hyfryd!  

  
  
  
  
  
  

  
  
Cynhaliwyd cystadleuaeth fewnol Siarad 
Cyhoeddus yn Nhymor yr Hydref.   
  
  

Unwaith eto eleni, 
cyhoeddodd ein disgyblion 
Neges Heddwch ar ddydd 
Neges Heddwch ac Ewyllys 
Da yr Urdd. Thema’r neges 
eleni oedd newid hinsawdd. 
Dyma’r ddolen i weld ein 
fideo: 
https://youtu.be/2Wzas2ZKN
ZQ  
  

Dathlwyd Gŵyl Dewi gyda 
Gwasanaeth Gŵyl Dewi 
rhithiol gyda thua 25 o 
ddisgyblion yn cymryd rhan 
trwy ddarllen cerddi, 
cyflwyno ffeithiau am Dewi 
Sant a pherfformio sgetsh 
am hanes yr iaith. Dyma 
ddolen i'n Gwasanaeth Gŵyl 
Dewi: 
https://youtu.be/6lrq2IY7gn
o  

Eleni, 
trefnwyd Cwis Llyfrau i fl.7-9  gyda 
thimau o Fryntawe, Gŵyr, Ystalyfera a 
Bro Dur yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Y 
beirniad oedd Alun Gibbard. Enillodd ein 
tîm ni o fl.9.  
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadranygymraegbrynt.wixsite.com%2Fwebsite&data=04%7C01%7CLyallC1%40Hwbcymru.net%7Cac828ac64c094f80a7ec08d878e58aa0%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637392274555102610%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FvT8tUXDx5VfEda0vz8mLDaNjHia9XLTzIxmoYu1bO8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadranygymraegbrynt.wixsite.com%2Fwebsite&data=04%7C01%7CLyallC1%40Hwbcymru.net%7Cac828ac64c094f80a7ec08d878e58aa0%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637392274555102610%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FvT8tUXDx5VfEda0vz8mLDaNjHia9XLTzIxmoYu1bO8%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=fu9-Uyhx5Dc
https://www.youtube.com/watch?v=fu9-Uyhx5Dc
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYwhupEGM3O8&data=04%7C01%7CJonesM1550%40Hwbcymru.net%7Ceed4d08e37c74ea0703c08d9fa4035c3%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637815975945761005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=or42BcwUglSScW8EVxlipfybjbc9eyarfm79exW0Sb8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYwhupEGM3O8&data=04%7C01%7CJonesM1550%40Hwbcymru.net%7Ceed4d08e37c74ea0703c08d9fa4035c3%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637815975945761005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=or42BcwUglSScW8EVxlipfybjbc9eyarfm79exW0Sb8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2Wzas2ZKNZQ&data=05%7C01%7CJonesM1550%40Hwbcymru.net%7Ca8265edc9cf34d0a6a8008da37e84211%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C1%7C637883767923936464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=%2FCgIGPvDDiB1pY1UPTfvZlQCPkIikRY8dKs4Q4nCAD8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2Wzas2ZKNZQ&data=05%7C01%7CJonesM1550%40Hwbcymru.net%7Ca8265edc9cf34d0a6a8008da37e84211%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C1%7C637883767923936464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=%2FCgIGPvDDiB1pY1UPTfvZlQCPkIikRY8dKs4Q4nCAD8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6lrq2IY7gno&data=04%7C01%7CJonesM1550%40Hwbcymru.net%7C8bd58ef58266447656dd08d9ecea17f3%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637801312422647888%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jUJtuehvLXyET%2FSmh6XZp8ifiixLR599zm6Uf%2BDnFYM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6lrq2IY7gno&data=04%7C01%7CJonesM1550%40Hwbcymru.net%7C8bd58ef58266447656dd08d9ecea17f3%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637801312422647888%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jUJtuehvLXyET%2FSmh6XZp8ifiixLR599zm6Uf%2BDnFYM%3D&reserved=0
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Yn ôl ein harfer, cynhaliwyd 
Seremoni Gadeirio i ddathlu 
Mawrth y 1af, seremoni 
rithiol eto eleni! Rebecca 
Roberts oedd ein beirniad. 
Llongyfarchiadau mawr i 
Hanna-Non Cordingley o fl.13 
am ennill y gadair, i Mirain 
Owen o fl.12 am ddod yn ail 
ac i Jack Thomas am ddod yn 
drydydd. Llongyfarchiadau 
hefyd i’r buddugwyr eraill o 
bob blwyddyn yn y 
cystadlaethau barddoniaeth a 
rhyddiaith. 

https://youtu.be/1i7lND3XYGU  

  
  
  
  
  
  

Aeth pob dosbarth o fl.7 i 
ddarllen gydag un o’n 
hysgolion cynradd. Roedd ein 
Bl.7 wedi creu llyfrau yn 
cynnwys rhai o chwedlau 
Cymru I’w hadrodd i’r plant 
cynradd. Trefnwyd hefyd 
Gŵyl Lenyddol fel Maes 
Dysgu a Phrofiad yn y 
neuadd a chafodd ein rhieni 
a llywodraethwyr gyfle i weld 
lluniau’r ymweliadau gyda’r 
cynradd.  

  
  
  
  
  
  
  

Llongyfarchiadau mawr i’r Cywaith Iau 
a’r Cywaith Hŷn am ennill y wobr gyntaf 
yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Thema’r 
Cywaith Iau eleni oedd ‘Coch, Gwyn a 
Gwyrdd’ a dyma’r ddolen i weld y gwaith 
buddugol: Cartref | My Site 
(jonesm1550.wixsite.com).  Thema’r 
Cywaith Hŷn oedd ‘Hyn o fyd’ a dyma’r 
ddolen i weld y gwaith buddugol: 
https://lyallc15.wixsite.com/my-site.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1i7lND3XYGU&data=04%7C01%7CJonesM1550%40Hwbcymru.net%7Ceed4d08e37c74ea0703c08d9fa4035c3%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637815975945761005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kTzsLIg2zStub5%2BXjXVA0l4nxdZRLUvvMjMD67ZEXyI%3D&reserved=0
https://jonesm1550.wixsite.com/my-site
https://jonesm1550.wixsite.com/my-site
https://lyallc15.wixsite.com/my-site
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Newyddion Yr Uned Gwella Ymddygiad  
  

2021-2022  
  

Taith i Fferm Gymunedol Abertawe  
Trefnwyd taith i 15 o’n disgyblion Fferm Gymunedol Abertawe ym mis Mehefin. Cawsant 
brofiadau gwych ar y fferm yn gofalu am amrywiaeth o anifeiliaid; mynd a’r geifr am dro, 
bwydo’r moch, casglu wyau’r ieir a chwilio am fyd natur ac am benbyliaid yn llyn y 
fferm.  Braf hefyd oedd gweld y disgyblion cynaeafu ffrwythau a llysiau’r fferm. Cyn 
dychwelyd i'r ysgol cawsant gyfle i grwydro a chael picnic yng nghoedwig Penllergaer.   

  
  
  
  

Gweithdai cwmni Exchange  
Trefnwyd sawl gweithdy i dros 25 o’n  ddysgwyr ar draws y cyfnodau allweddol gan gwmni 
cwnsela Exchange. Cawsant gyfle i ddysgu am sut i reoleiddio’u hunan, ymateb y corff i 
straen a phryder yn ogystal â’u cynorthwyo i fagi hunan hyder a gwytnwch  

Sesiynau adeiladu tîm  
Aeth criw o ddisgyblion CA3 allan i'r buarth i gymryd rhan mewn sesiynau adeiladau 
perthnasau a gwynebu’r her o gydweithio fel tîm.  

Gwaith gwirfoddoli Coedwig Penllergaer  
Trwy gydol y flwyddyn aeth dros 20 o ddisgyblion CA3-4 i gydweithio gyda 
gweithwyr coedwig Penllergaer. Cawsant gyfle i baratoi a chreu llwybrau 

newydd i'r cyhoedd yn ogystal â chlirio 
ardaloedd 
o’r 
goedwig o 
fambŵ.  

  
  

  
  
  

Prosiect garddio  
Gweithiwyd dros 20 o ddisgyblion ar dir yr ysgol i baratoi a chreu llwybrau newydd . Bu rhai 
iddynt gydweithio drwy gynllunio, tocio coed, dewis offer cywir a pharatoi’r tir cyn fynd ati i 
greu llwybrau newydd.    
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Yr Adran Addysg Gorfforol 2021-22  

  
Taith antur ac awyr agored Port Eynon   
Cafodd criw o ddisgyblion Bl 8 a 9 amser gwych yng Nghanolfan Antur Port Eynon . Yn 

ystod yr wythnos cafodd y disgyblion y profiad o gerdded bryniau, craig gamu, 

cyfeiriannu, syrffio, dringo ac abseilio. Roedd hi’n wythnos hwylus dros ben  ac 

yn  brofiad arbennig i bawb.   

   

  

 

 

Pêl-droed  

  

 Llongyfarchiadau mawr i 

Callum Jones a wnaeth gynrychioli tîm pêl-droed dan 14 Ysgolion Cymru yn erbyn 

Ysgolion Lloegr yn ddiweddar. Tair gôl yr un oedd y sgôr, gyda Callum yn sgorio un. Mae 

Callum yn cael cryn dipyn o lwyddiant gyda’i bêl-droed, yn rhan o academi'r Elyrch ac 

eisoes wedi cael cynnig ysgoloriaeth gan y clwb ar ôl iddo orffen ei arholiadau TGAU 

mewn dwy flynedd! Arbennig Callum.  
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Mae Ashleigh Griffiths o flwyddyn 9 wedi ei dewis i fod yn rhan o garfan ymarfer pêl-

droed Cymru. Llongyfarchiadau Ashleigh!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe gafodd Jordan Cullen (Bl 7) ei ddewis i garfan pêl-droed rhanbarthol Cymru. Mae ef 

hefyd yn rhan o garfan academi'r Elyrch.    

Mae ein timau pêl-droed yn mynd o nerth i nerth. Fe wnaeth tîm pêl-droed Bl 10 

gyrraedd rownd cyn derfynol Cwpan Cymru. Fe wnaeth tîm Bl 11 ennill cystadleuaeth plât 

Ysgolion Abertawe a thîm Bl 7 yn colli yn y rownd derfynol o gwpan Ysgolion Abertawe.  

  

 Rygbi   
Mae tîm rygbi Bl 9 yn parhau i ddisgleirio. Fe wnaeth y tîm yn arbennig yng 

nghystadleuaeth 7 bob ochr cenedlaethol Cymru. Yn anffodus colli oedd hanes y bois yn 

y rownd derfynol. Fe wnaeth y tîm gyrraedd rown derfynol rhanbarth y Gweilch a hefyd 

rownd derfynol cwpan Ysgolion Abertawe.   

  

Braf oedd gweld timau rygbi i ferched wedi sefydlu yn yr ysgol. Fe wnaeth nifer o 

ferched gynrychioli'r ysgol yn gyson mewn gwahanol gystadlaethau rygbi ar draws y 

flwyddyn.  

  



31 

 

  

  

Llongyfarchiadau i Cory Westermark, Harrison Doe a Jacob 

Abbott. Y tri yn cynrychioli’r Gweilch yn ystod y tymor.  

  

  

  

 

 

 

Gymnasteg   

Fe wnaeth Ella Mai Davies o flwyddyn 11 gynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth 

gymnasteg Prydain. Cyflawniad ardderchog!   
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Athletau    

Llongyfarchiadau enfawr i Evan Cole o Fl 11 a gafodd ei ddewis i fod yn rhan o dîm 

athletau Cymru. Fe wnaeth gystadlu allan yn Belfast ym Mhencampwriaeth Athletau 

Prydain.  

 Criced 

  

   

   

Llongyfarchiadau mawr i James Moul a wnaeth gynrychioli tîm criced De Cymru.  

   

Golff   
Llongyfarchiadau i Jonny Bates o fl 8 ar ddod yn ail ym mhencampwriaeth Golff Ysgolion 

Prydain. 
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Jiwdo  
Mae Charlie O’Brien yn disgleirio yn y byd Jiwdo. Cafodd ei ddewis i fod yn rhan o 

garfan Jiwdo Cymru ac fe wnaeth gystadlu ym mhencampwriaeth Prydain yn ystod y 

tymor.  
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Newyddion Yr Adran Saesneg 

 

Darllen Difyr 

Mae’r adran wedi mwynhau’r profiad o 

gynn al clwb llyfrau unwaith eto eleni, 

gyda nifer o ddisgyblion ar draws y 

blynyddoedd yn cwrdd yn wythnosol 

yn llyfrgell yr ysgol. Mae’r clwb yn 

CA3 (o dan arweiniad Miss Hannah 

Stokes) wedi mwynhau’r stori am 

rygbi ‘Chasing a Rugby Dream’ (ag 

ysgrifennwyd ar y cyd gan yr awdur, 

David Brayley a’r cyn-chwaraewr 

rygbi, James Hook), tra bod criw CA4 

wedi darllen ‘The Kite Runner’ 

(Khaled Hosseini) gyda Mrs Dawn 

Evans. Da iawn chi! 

Bryn Tawe Book Club 

The department has continued with 

weekly book club meetings this 

year with several learners 

attending the sessions. Key Stage 3 

learners have enjoyed focusing on 

the rugby-themed story, ‘Chasing a 

Rugby Dream’ (co-authored by 

local Swansea writer, David 

Brayley, and ex-Wales 

international, James Hook) with 

Miss Hannah Stokes. Meanwhile, 

our Key Stage 4 book club focused 

on Khaled Hosseini’s powerful 

novel, ‘The Kite Runner’ under the 

guidance of Mrs Dawn Evans. We 

look forward to more exciting 

reads next year!  
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Plant Mewn Angen: Trawsnewid i Hogwarts 

Ym mis Tachwedd, bu trawsnewidiad hudolus yn yr 
adran Saesneg, gydag aelodau’r adran yn ymddangos 
fel athrawon Hogwarts er mwyn hybu’r apel ‘Plant 
Mewn Angen’, lle godwyd dros £750 i’r elusen gan yr 
ysgol!   
Children in Need: All aboard the Hogwarts 

Express… 

In November, the department underwent a magical 

transformation to the wizarding world of Harry Potter, 

with all members of the department enthusiastically 

transforming into key characters from the well-renowned tales. This supported the 

school’s appeal for Children in Need which raised over £750 for the charity! 

 

Taith Theatr i Gaerdydd: The Boy with Two Hearts 

Ar ôl bron i ddwy flynedd ers ymweld â’r theatr, braint a phleser oedd tywys 
disgyblion o flynyddoedd 8 a 9 i Ganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ym mis 
Tachwedd I weld cynhyrchiad gwych o’r ddrama, ‘The Boy with Two Hearts’. Mae’r 
stori yn dilyn taith teulu o 
Afghanistan sy’n cyrraedd 
Caerdydd fel ffoaduriaid yn 
dianc o’r Taliban, ac roedd 
ymateb y disgyblion yn wych! 
Pleser oedd cael cyfle i gwrdd 
â’r cast, a sgwrs ddilynol 
gyda’r awdur drwy Zoom yn yr 
ystafell ddosbarth!  Diolch i 
Mrs Naomi Tootill-Evans am 
drefnu’r ymweliad.  
The Boy with Two Hearts 

After nearly two years and no 

theatre trips, it was so exciting 

to be able to accompany 

learners in November to the 

Millennium Centre in Cardiff 

Bay, and to watch a breath-taking performance of the play, ‘The Boy with Two 

Hearts’. The story tells the real-life story of a family of refugees fleeing Afghanistan 

and the Taliban for a new life in Cardiff. The learners really enjoyed the production, 

and posed for a selfie with the cast afterwards, and even got to interview the author 

over Zoom back at Bryn Tawe! Many thanks to Mrs Naomi Tootill-Evans for 

arranging the visit.  
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Taith y Sgriblwyr 

Ym mis Chwefror, braf oedd tywys criw o 
ddisgyblion blwyddyn 7 i brifysgol 
Abertawe fel rhan o ddathliadau Ŵyl y Gelli 
a thaith y sgriblwyr, lle oedd awduron 
adnabyddus yn rhannu cyngor ar sut i 
ddatblygu’r grefft o ysgrifennu’n greadigol. 
Diolch i Miss Hannah Stokes a Mr Luke 
Morgan am dywys y disgyblion.  
Scribblers on Tour 

In February, it was fantastic to accompany 

some of our year 7 learners to Swansea 

University and the Scribblers on Tour event 

(organised by the Hay Literary Festival). Many famous authors engaged with learners 

in workshops, sharing tips and advice on how to create stories! Many thanks to Miss 

Hannah Stokes and Mr Luke Morgan for accompanying the learners.  

 

Dylan yn Ddigidol! 

Braf oedd ail-gydio eleni yn ein prosiect gyda 

blwyddyn 8 ar fywyd a gwaith creadigol yr enwog 

Dylan Thomas. Treuliwyd wythnos lwyddiannus 

yn ymlwybro i’r ganolfan Dylan Thomas gyda holl 

ddisgyblion blwyddyn 8 wrth iddynt ddysgu am 

fagwraeth a dylanwadau ar waith y bardd. Diolch 

o galon eto i Jo Furber a’r ganolfan Dylan Thomas 

am eu cefnogaeth wrth drefnu’r prosiect (oedd 

yn rhan o’r gwaith o dan y thema hunan-iaith fel 

rhan o’r maes dysgu a phrofiad, Ieithoedd, 

Llythrennedd a Chyfathrebu).  

Braint yn dilyn y gwaith yma oedd derbyn 

gwahoddiad i ddadorchuddiad arwydd Cymraeg 

ar y man geni a threuliwyd prynhawn hyfryd yn 

adrodd cerddi’r bardd yn y Gymraeg mewn eitem 

ar gyfer rhaglen S4C Pnawn Da. Gwych oedd 

derbyn cydnabyddiaeth am ein gwaith fel ysgol 

yn hybu hanes a gwaith un o awduron mwyaf 

adnabyddus y ddinas! Diolch i Mr Chris Shaw am arwain y gwaith yma! 

 
Dylan Goes Digital! 

It was brilliant to restart our annual Dylan Thomas project this year with our year 8 

learners. We spent a fantastic week with every learner in year 8 getting the 

opportunity to visit the fantastic Dylan Thomas centre to learn about Swansea’s most 

famous literary son. A huge thanks once again to Jo Furber and the team at the 
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museum for their brilliant support in arranging such a brilliant learning experience. 

Learners created webpages advocating the life and times of Dylan Thomas (as part of 

their language and identity project within the area of learning and experience in 

Languages, Literacy and Communication).  

It was fantastic to follow-up such a successful project by receiving an invitation to the 

unveiling of a Welsh-language plaque at 

Dylan’s birthplace. Students from Bryn 

Tawe recited some of Dylan’s most famous 

poems (which had been translated by the 

poet, Jim Parc Nest) and featured in an item 

for S4C’s programme, Pnawn Da. The 

invitation was a huge source of pride for the 

department and the school, where we have 

established a reputation as champions of the 

poet’s legacy. Many thanks to Mr Chris 

Shaw for organising this project! 

 

 

Gŵyl y Gelli 

Ym mis Mai, braf iawn oedd tywys criw o ddisgyblion 
blwyddyn 8 i’r ŵyl lenyddol fyd-enwog yn y Gelli, lle 
treuliwyd diwrnod llwyddiannus yn clywed awduron yn 
rhannu syniadau gwych gyda’r dysgwyr. Yn sicr, roe dd 
y profiad o glywed Eric Ngalle Charles yn trafod ei 
gyfrol farddoniaeth wedi ysbrydoli’r disgyblion! Diolch i 
Miss Rhiannon Howells a Mr Luke Morgan am 
fynychu’r daith.  
Hay-fever!  

On a sunn y day in May, the department had the 

pleasure of visiting the world-famous Hay Festival with 

our year 8 learners. The students listened to some 

brilliant talks by authors, and particularly enjoyed 

listening to poet, Eric Ngalle Charles discuss his most 

recent anthology! An inspiring and brilliant visit which 

was enjoyed by all! A huge thanks to Miss Rhiannon 

Howells and Mr Luke Morgan for accompanying the 

learners.  

Cymru a Chwpan y Byd 



38 

 

Wrth i bawb ddathlu cyrhaeddiad tîm pêl-droed Cymru a llwyddiant cyrraedd Cwpan 

y Byd yn Qatar, hyfryd oedd cael y cyfle i gwrdd â’r digrifwr, Elis James (dros Zoom) i 

drafod y cysylltiad rhwng pêl-droed 

a diwylliant yng Nghymru. Treuliodd 

disgyblion blwyddyn 8 dros awr yn 

trafod sut mae’r tîm pêl-droed yng 

Nghymru wedi dylanwadu’r positif ar 

yr iaith Gymraeg, a sut mae 

diwylliant Cymru fodern yn 

gysylltiedig â’r gamp yma. Diolch 

enfawr i Elis am ei amser! Braf hefyd 

oedd clywed am ei anturiaethau yn 

dilyn Abertawe a’r tîm cenedlaethol!   

Wales at the World Cup 

As we celebrated the Wales’ national 

football team’s qualification for the 

World Cup in Qatar, it was timely to 

have the opportunity for an online conversation with broadcaster and comedian, Elis 

James to explore the links between football and culture in Wales. Our year 8 learners 

spent over an hour questioning Elis about how the football team have influenced the 

Welsh language, and how modern Wales is reflected by sporting success. A huge 

thanks to Elis for his time and for sharing some of his adventures whilst following the 

national team, and Swansea City football club!  

 

Taith Theatr: To Kill a Mockingbird 

Yn ystod wythnos olaf y tymor, aeth criw o ddisgyblion 

bl.10 i’r theatr Gielgud yn Llundain i wylio perfformiad o’r 

nofel gosod, ‘To Kill a Mockingbird’. Treuliwyd diwrnod 

gwych yng nghwmni’r disgyblion wrth iddynt siopa yn 

Covent Garden cyn gwylio cynhyrchiad arbennig! Diolch i 

Mrs Dawn Evans am drefnu! 

To Kill a Mockingbird (in the West End) 

During the last week of term, some of our year 10 students 

ventured to the Gielgud Theatre (in London’s West End) 

to watch a much anticipated and praised production of 

Harper Lee’s novel, ‘To Kill a Mockingbird’. Students 

were treated to a brilliant day of sightseeing, shopping in 

Covent Garden, lunch in an Italian restaurant and an 

outstanding afternoon of theatre. A huge thanks to Mrs 

Dawn Evans for organising the event.  

Gŵyl Ysgolion Shakespeare: Romeo a Juliet 
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Uchafbwynt y flwyddyn oedd gweld aelodau 

o flwyddyn 10 yn paratoi ac yn perfformio’r 

ddrama ‘Romeo and Juliet’ fel rhan o’r Wyl 

Ysgolion Shakespeare. Yn anffodus, nid oedd 

yn bosibl i berfformio’n fyw yn theatr eleni 

oherwydd cyfyngiadau COVID-19, felly 

ffocws y disgyblion oedd creu fideo o’r 

ddrama. Braf iawn oedd gweld llwyddiant y 

cast a dathlu’r cynhyrchiad o fewn parti 

pitsa ar ddiwedd y flwyddyn. Gellir gweld y 

cynhyrchiad drwy ddilyn y linc: 

https://youtu.be/AgX_TxzSp5I  Diolch 

enfawr i Miss Rhiannon Howells am ei gwaith yn arwain y prosiect yma (ac i Mr 

Hywel Pugh am y gwaith technegol a golygu’r ffilm).  

Shakespeare Schools Festival: ‘Romeo and Juliet’ 

A highlight of the year was seeing our year 10 learners prepare, rehearse and perform 

their own 30-minute production of Shakespeare’s timeless tragedy, ‘Romeo and 

Juliet’ (as part of the Shakespeare Schools Festival). Unfortunately, COVID-19 

regulations prevented live theatrical performances this time, so learners adapted to the 

challenge of filming and editing a 30- minute version of the play. It was brilliant to 

celebrate at the end of the year with a pizza party premiere of the production and you 

can watch the version by following the link: https://youtu.be/AgX_TxzSp5I A huge 

thanks to Miss Rhiannon Howells for leading the project (and to Mr Hywel Pugh for 

his technical support in editing the production).  
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