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Groto Siôn Corn
Dymuna criw BAC Blwyddyn 10 ddiolch i holl
ysgolion cynradd y dalgylch sydd wedi eu
cefnogi gydag ymweliadau i’r Groto. Bu Siôn
Corn yn brysur iawn yn croesawu 200 o blant
bach brwdfrydig drwy’r wythnos. Diolch yn fawr
am gefnogaeth pawb.

Cystadleuaeth cogydd ifanc.
Mae Clwb Rotari Pwllheli wedi bod yn cynnal cystadleuaeth coginio ar gyfer disgyblion uwchradd ers rhai blynyddoedd bellach, ac eleni yw’r bedwaredd flwyddyn i ni gystadlu fel ysgol. Cafodd y rownd gyntaf ei chynnal yn Ysgol Botwnnog ym mis
Hydref a bu’r disgyblion yn llwyddiannus ac felly yn mynd ymlaen i’r rownd nesaf.
Ar gyfer yr ail rownd mae’r cwmni Pysgod Llyn yn ariannu’r gystadleuaeth ac felly mae pob cystadleuydd yn cael £15 tuag
at brynu cynhwysion.
Disgyblion o flwyddyn deg fu’n coginio eleni sef Elis Williams, Cerys Williams a Megan Jones. Cynhaliwyd yr ail rownd yma
yng Nglan y Môr ar Dachwedd 11. Eleni Elis Williams oedd yn fuddugol, ac mae’n edrych ymlaen at gystadlu eto yng
Nglannau Dyfrdwy yn ystod hanner tymor Chwefror - “Byddaf yn coginio tri chwrs o fewn 2 awr. Yn y rownd ddiwethaf
roeddwn yn llwyddiannus wrth i mi goginio souffle tri chaws a sbigoglys hefo afal a nionyn coch wedi’i garameleiddio fel
cwrs cyntaf a hwyaden mewn saws port ac eirin hefo stwnsh tatws melys a kale gwydrog fel y prif gwrs. Dydw i ddim wedi
penderfynu ar brydau'r rownd nesa eto” ..... Elis Williams.
Pob lwc i ti Elis.

Adran Mathemateg
Dydd Mercher y 3ydd o Ragfyr daeth Mr Huw Alun Roberts i’r ysgol i gael sgwrs gyda rhai o ddisgyblion blwyddyn 10 ac
11. Roedd y gweithgaredd wedi ei drefnu gan Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru.
Cafodd y disgyblion gipolwg ar sut mae Mathemateg yn cael eu defnyddio mewn bywyd go iawn, a rhoddwyd enghreifftiau
o yrfaoedd lle mae gradd gyda llawer o gynnwys mathemategol yn fanteisiol e.e. Pontydd Könisberg (The Könisberg
Bridge Problem) . Roedd y disgyblion wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer.

Adran Addysg Grefyddol
Blwyddyn 7 - Bu aelodau Trobwynt - Andrew a Rachel Settatree, yn cyflwyno gwers i grwpiau dysgu blwyddyn 7.
Rhoddwyd sylw i flaenoriaethau pobl adeg y Nadolig a thrafodwyd beth sy’n angenrheidiol ar gyfer yr ŵyl. Gorffennwyd y wers gyda sylw i gwir ystyr dathlu’r ŵyl.
Gwasanaeth Nadolig - Trefnwyd gwasanaeth arbennig ar gyfer bore olaf y tymor. Cafwyd nifer o ddarlleniadau ar
thema “cymeriadau’r ŵyl”. Rhoddwyd sylw hefyd i’r cadoediad annisgwyl ar Ddydd Nadolig yn ystod y Rhyfel Byd
Cyntaf. I gydfynd â’r darlleniadau cafwyd nifer o eitemau cerddorol.

Adran Addysg Gorfforol
Mae'r tymor yma wedi bod yn eithriadol o lwyddiannus i'r adran Addysg Gorfforol. Nid yw timau rygbi'r
ysgol wedi colli gem! O ganlyniad mae'r tîm o dan 14 a'r tîm o dan 16 wedi cyrraedd 16 olaf Cwpan
Ysgolion Cymru. Yn ogystal, mae tîm hoci genethod o dan 16 yr ysgol wedi ennill cystadleuaeth
Gwynedd, sydd yn golygu mai nhw sydd yn cynrychioli Gwynedd yng nghystadleuaeth Ysgolion Cymru ar ôl gwyliau'r Nadolig. O ran pêl droed mae bechgyn blwyddyn saith, bechgyn blwyddyn naw a
genethod blwyddyn deg i gyd wedi bod yn llwyddiannus yng nghwpan Cymru. Maent yn symud
ymlaen i'r rowndiau cenedlaethol ar ôl gwyliau'r Nadolig.
Mae unigolion o'r ysgol wedi cael llwyddiant y tymor yma hefyd, mae Sam Schwabauer, Siân Moore,
Twm Bryn, Shona ap Iorwerth a Peryf ab Owain yn cynrychioli'r ysgol mewn gala nofio genedlaethol y
flwyddyn nesaf. Mae hyn yn dilyn eu llwyddiant yng ngala Gwynedd yn ddiweddar. Mae Harri
Hughes wedi cael ei ddewis i ymarfer gyda charfan pêl droed Cymru, rydym yn dymuno pob lwc iddo
fis Ionawr pan fydd y garfan derfynol yn cael ei ddewis. Bu Marcus Banks yn ymarfer yng ngharfan
ysgolion Gogledd Cymru yn ddiweddar hefyd. O ran rygbi mae nifer o fechgyn blwyddyn deg wedi
cynrychioli Gogledd Cymru yn ddiweddar. Mae Danielle Thomas wedi cynrychioli Eryri gyda gymnasteg, ac yn olaf mae Lucy Hughes wedi bod yn hwylio gyda charfan Cymru.
Fe drefnwyd trip i wylio gem rygbi Cymru yn erbyn Fiji ac fe fwynhaodd 50 o ddysgwyr y profiad.
Cawsant gyfle i gyfarfod rhai o chwaraewyr Fiji ar ddiwedd y gêm.

Rhai o’r 50 disgyblion yn mwynhau y gem rhwng Cymru a Fiji

Eisteddfod Ysgol
Ar ddydd Gwener, Tachwedd 14eg cynhaliwyd Eisteddfod lwyddiannus iawn yn yr ysgol. Cafwyd llu o gystadlaethau gwahanol o’r unawdau cerddorol,
llefaru i’r sgetsys a’r dawnsio gwirion. Braf oedd cael croesawu dau gyn-ddisgybl fel beirniaid ar gyfer y dydd; Gwenan Gibbard yn beirniadau yr eitemau cerddorol, a Guto Dafydd yn beirniadu’r llefaru a’r llenyddol. Tudwal oedd y tŷ buddugol gydag Enlli’n ail a Gwylan yn drydydd.
Y brif seremoni yn y prynhawn oedd seremoni’r cadeirio. Cadeiriwyd Alaw Llywelyn o dŷ Enlli a mawr oedd y ganmoliaeth iddi gan y Prifardd Guto Dafydd

Ffair Aeaf.
Ar nos Fercher, Rhagfyr 3ydd, cynhaliwyd ein Ffair Aeaf flynyddol i godi arian at achosion da. Eleni penderfynwyd rhoi elw’r noson i elusen Gafael Llaw. Elusen leol sy’n cefnogi
plant efo canser drwy roi arian i Ward Dewi Sant yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl ac elusen Clic Sargent.
Bu dosbarth Astudiaethau Busnes, blwyddyn 10 yn brysur iawn gyda’r trefniadau a chafwyd noson lwyddiannus iawn. Roedd neuadd yr ysgol dan ei sang, daeth dros ugain o
fusnesau lleol a’u stondinau ac roedd amryw o weithgareddau a stondinau gan y disgyblion. Fe biciodd Sion Corn i’r ysgol yn ystod y noson.
Llwyddwyd i godi dros £1000 o bunnoedd ac mae’r arian yn dal i ddod i mewn ! Fyddai hyn ddim wedi bod yn bosib heb waith caled y disgyblion a’r staff, yr holl rieni a’r
cyhoedd a ddaeth i gefnogi ar y noson. Diolch hefyd i’r busnesau lleol ddaeth a’u stondinau ac i’r holl fusnesau ac unigolion a gyfrannodd wobrau tuag at y rafflau. Diolch arbennig i Mrs Jacqui Parry am gymryd cyfrifoldeb am gyd-lynu’r gweithgaredd yma.
Diolch yn fawr i bawb am gefnogi.
Urdd

Yn ystod hanner tymor yr hydref bu 3 Disgybl o flwyddyn 8 yn Disneyland Paris gyda'r Urdd. Roeddent wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb !
Bydd yr ysgol ar agor dydd Llun - Ionawr 5ed, 2015

Eisteddfod yr Ysgol 2014

Hogiau Bl 10 ac 11 yn perfformio’r Haka
Yr 10 & 11 boys performing the Haka

Lois Griffith (3) Gweno Martin (2) a
Catrin Evans (1) - Unawd Cerdd Dant

Moli Williams (2) Seren Bowen ((1) a Beca
Gwilym (3) - Unawd Piano Bl 7 - 9 Piano Solo

Sgets Genethod Gwylan / Gwylan Girls Sketch

Alaw Jones Bl 9

Owain Rhys Bl 10 - 1af
Llefaru Unigol a Siarad Cyhoeddus
Solo Recitation & Public Speaking

Alaw Llewelyn yn derbyn ei wobr gan Guto
Dafydd / Alaw Llewelyn receiving her prize

Ffair Aeaf - Winter Fair 2014

