
Ysgol Glan y Môr 
Bwletin i Rieni: Haf  2012 

Addysg Grefyddol    

Blwyddyn 7  Yn ystod Wythnos Cymorth Gristnogol 

bu llawer o ddisgyblion yn cynnal nifer o 

weithgareddau er mwyn codi arian - stondin gacennau, 

gwisgo dillad eu hunain a thawelwch noddedig.  

Casglwyd dros £400.  Bu pob dosbarth yn eu tro ar 

ymweliad ag Eglwys Gatholig  St Joseff er mwyn 

astudio nodweddion yr adeilad. 

Blwyddyn 8  Yn dilyn gwaith ar Gonffyrmasiwn a'r 

Cymun bu nifer o arweinyddion crefyddol yr ardal yn 

siarad â'r dosbarthiadau am natur ymrwymiad. 

Blwyddyn 9  Daeth cyfle i groesawu Rachel 

Settertree o Trobwynt at grwpiau Bl 9.  Bu'n sôn am 

natur gwneud dewisiadau mewn bywyd.  Daeth cyn-

ddisgybl, Gret Smallwood, i mewn gyda hi gan ei bod 

yn gwneud profiad gwaith yng nghwmni Rachel. 

Blwyddyn 10  Bu nifer o ddisgyblion yn cynrychioli'r 

ysgol yng ngwasanaeth Cymorth Cristnogol tref 

Pwllheli.  Cyflwynwyd Neges Ewyllys Da yr Urdd gan 

Haf a Ffion Davies, Emily Boyman a Romy Dop.  

Cyflwynwyd eitem gerddorol ar y clarinét gan Luned 

Bedwyr. 

Dyddiadau Pwysig  

Medi        3 -   Ysgol i staff yn unig 

                4 -   Ysgol i bawb 

Hydref    29 - 2/10 - Gwyliau Hanner Tymor 

Rhagfyr  21  -    Ysgol yn cau am Wyliau’r Nadolig  

       Ysgol yn ail gychwyn ar y 7fed o Ionawr, 2013.               

Calendr ysgol manwl i ddilyn ym Mis Medi.   

Llongyfarchiadau i Elin Jones ar ennill Ysgoloriaeth John 

Tudor eleni.   Pob lwc i ti yng Ngholeg Meirion Dwyfor y 

flwyddyn nesaf. 

Mathemateg  Cystadleuaeth Fathemateg y 

Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol 
 

Cymerodd 54 o ddisgyblion Bl 8 ran mewn "Cystadleuaeth 

Fathemategol" y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol". 
Derbyniodd 51 disgybl dystysgrif werdd am gyrraedd 

safon dda a derbyniodd dair tystysgrif felyn am 
gyrraedd safon uchel iawn.  Y tri oedd Lora Harris, Abi 

Griffiths a  Joshua Jones. 
 

Cymrodd 80 o ddisgyblon Bl 10 ran mewn gweithgaredd a 
drefnwyd gan gwmni BP.  Treuliodd y disgyblion fore yn y 

neuadd yn gwerthu a phrynu olew gan geisio gwneud yr 
elw mwyaf.  Y tîm a ddaeth yn fuddugol oedd Megan 

Davies, Romy Dop a Moli Davies. 
 

Mae'r adran yn ffarwelio â Mr Cai ab Arfon ar ddiwedd y 

tymor hwn ac yn dymuno'n dda iddo yn ei ysgol newydd 
sef Tregib yn Ne Cymru. 

Cai Hughes, Megan Jenkins (Bl 
7) a Morgan Davies (Bl 8)  

Jos Jones a  Robyn Jones 
(BLl 7) 

CWIS CHWARAEON  Llongyfarchiadau i’r canlynol am ennill 

y cwis chwaraeon a gynhaliwyd yn y Llyfrgell. Roedd 11 tîm yn 

cystadlu, a’r enillwyr oedd;  Rhys Evans Bl.9E; Trystan Jones 

Bl.9E;  Luke Jones Bl.9E; Lewis Anwyl Bl. 9E. 
 

Derbyniodd yr enillwyr bêl yn rhodd gan ‘Llyn Sports’. Diolch 

yn fawr iddynt am y gwobrau caredig, a diolch i Mr. William 

Jones ac i Mr.Huw Meilir Williams am osod y cwestiynnau. 

READATHON   Cynhaliwyd ymgyrch ddarllen noddedig 

‘Readathon 2012’ gan holl ddisgyblion Bl.7 ac 8 yn ystod eu 

gwersi Saesneg ac yn y llyfrgell. Codwyd arian at elusennau 

CLIC Sargent a’r ‘Roald Dahl Foundation’ sydd yn gofalu am 

blant sy’n dioddef. Casglwyd £1,468 tuag at yr ymgyrch. 

Diolch i bawb a gefnogodd.     Llongyfarchiadau i Josua Lloyd 

Jones, Robyn Jones, o flwyddyn 8  am iddynt gasglu’r mwyaf 

o arian yn eu dosbarthiadau.  

Da iawn i Gethin Owen a gafodd ei ddewis i gynrychioli 

Cymru fel rhan o'r tîm Iau  Morwyr Cymru 2012 ym 

Mhencampwriaethau Cenedlaethol Ffrainc yn Llydaw o'r 

16eg - 20fed Gorffennaf.  Pob lwc.  

 

Cofiwch am wê fan newydd yr ysgol am y newyddion diweddaraf   www.ysgolglanymor.org 



Arian wedi ei gasglu at achosion da  

Bryn Beryl  - Taith Feics £600; Cyngor 
ysgol (gwahanol weithgareddau) £334 
Alder Hey - £600 (Taith Feics) 
Tŷ Gobaith - £425 (Santa Run) 
Tenovus - £550(Sioe Ffasiwn) 
Race 4 Life - £1085 
Ailgylchu Antur Waunfawr - £175 
Taith Gerdded - £3000 
Plant Mewn Angen - £682 
Sports Relief - £468 
Readathon - £1419 
Cymorth Cristnogol - £402 
Jeans 4 Genes - £575 
 

Diolch am gefnogaeth pawb i’r 
gweithgareddau uchod. 

Perfformiad Ysgol Gyfan - “Gyrru’r Gair”   Er bod wythnos gyntaf 

Rhagfyr yn ymddangos ymhell i ffwrdd ar hyn o bryd, cychwynnwyd yr 

ymarferion yn barod ac yn frwdfrydig.  Y gobaith ydy y bydd y cast 

cyfan wedi cael cychwyn ar eu rhannau cyn gwyliau’r haf ac y byddant 

yn dod yn ôl ym mis Medi yn gwybod eu geiriau. 

Yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol  Fis Mai cafodd disgyblion blwyddyn 10 o’r Adran ffug

-gyfweliad am swydd yn Antur Waunfawr.  Daeth aelodau o adran bersonél Antur Waunfawr i'w 

cyfweld yn yr ysgol.  Bu hwn yn brofiad gwerthfawr iawn i’r disgyblion gan eu paratoi ar gyfer 

byd gwaith yn y dyfodol.  Rydym yn ddiolchgar iawn i Ms Ellen Thirsk a’i thîm am roi'r cyfle 

gwych hwn i’r disgyblion.  Gobeithiwn allu gwneud hyn eto yn y dyfodol. 
 

Yn dilyn eu hymweliad ag Antur Waunfawr fis Chwefror cafodd disgyblion blwyddyn 10 eu 

hysbrydoli i helpu gwaith yr Antur.  Rhannwyd y dosbarth yn nifer o grwpiau bychain ac aethant o gwmpas 

dosbarthiadau cofrestru Blynyddoedd 7 - 9 i sôn am waith yr Antur ac i annog disgyblion yr ysgol i ailgylchu’u 

hen ddillad.  Rhoddwyd y dillad yn y bocs glas y tu allan i’r ysgol a chawsant eu casglu a’u pwyso gan Antur 

Waunfawr.  Roeddem yn falch iawn pan glywsom ni fis Mehefin i ni ennill cystadleuaeth yn erbyn pob ysgol 

uwchradd arall yng Ngwynedd.  Aeth Miss Caryl Jones i dderbyn y wobr o £100 ar ran yr Ysgol yn yr Eisteddfod.  

Llongyfarchiadau mawr.  Bydd y Cyngor Ysgol yn penderfynu sut i “ailgylchu’r” arian drwy ei roi i elusen o’u dewis.  
Cofiwch barhau i gefnogi gwaith Antur Waunfawr - mae’r bocs glas tu allan i’r ysgol yn disgwyl am ddillad.  

Derbynnir unrhyw fath o decstiliau - boed o safon i’w gwerthu neu’n hen ddillad i’w hailgylchu. 

Yr Urdd    Unwaith eto eleni llwyddodd disgyblion gynrychioli’r ysgol a’r sir yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.  

Cafwyd perfformiadau eithriadol o dda gan y Parti Cerdd Dant, y Côr Merched a’r Parti Dawnsio Gwerin yn y 

rhagbrofion.  Bu’r disgyblion yn gweithio’n galed am wythnosau ac yn sicr byddant wedi elwa o’r profiad.  Diolch yn 

fawr i’r staff fu’n eu hyfforddi ac i’r rhieni am eu cefnogaeth fel arfer. 

Cafwyd cryn lwyddiant yn y cystadlaethau gwaith cartref yn yr Eisteddfod yn ogystal:   Hoffem longyfarch y 

disgyblion canlynol ar eu llwyddiant yn yr amrywiol gystadlaethau yn Eisteddfod yr Urdd 2012 yng Nglynllifon:  

Cywaith blwyddyn 7-9 – Gwobr 1af;  Ysgrifennu barddoniaeth blwyddyn 7 – Owain ap Myrddin – 2il wobr;  

Rhyddiaith blwyddyn 8 - Owi Ellis – 3ydd wobr;  Cyfansoddi sgript blwyddyn 9 – Gruffydd Davies – 3ydd wobr;  

Gosodiad Cerdd Dant deulais dan 25ain – Ffion Esyllt Roberts – y wobr 1af;  Gwaith lluniadu 2D blwyddyn 7+8 – 

Ebrill Lloyd - 3ydd wobr;  Gwaith lluniadu 2D blwyddyn 9 – Steffi Studt – y wobr 1af;  Graffeg Gyfrifiadurol 

Bu i’r Adran Hanes drefnu ymweliadau â Venue Cymru yn Llandudno i 

fynychu dwy sioe “Horrible Histories”, y sioe boblogaidd i blant o bob 

oedran sydd ar sianel BBC1. Y cyntaf oedd y “Terrible Tudors” i 

Flwyddyn 8 ar nos Iau y 3ydd o Fai, 2012 a’r ail oedd y “Vile Victori-

ans” oedd ar ddydd Gwener y 4ydd o Fai, 2012. Cafwyd agoriad llygad 

mewn mwy nag un ffordd wrth glywed straeon erchyll am fywyd yn 

Oes y Tuduriaid a’r Frenhines Fictoria.  Roedd yr ymweliadau yn pro-

fiad gwerth chweil sydd wedi bod o gymorth i  ddealltwriaeth y 

ddisgyblion o’r cyfnod. 

Gwisg ysgol -   
  Cofiwch fod modd i chi brynu gwisg ysgol yn uniongyrchol o’r ysgol.      

Crys Chwys - £10/£12       Crys Polo - £8/£11     Sgert - £12/13 

Llongyfarchiadau i Emily Boyman Bl 10 am ei llwyddiannau eleni gyda’i chystadlaethau Golff. Bu iddi ennill  

cystadleuaeth merched -18 yn Harlech a fe fydd yn mynd ymlaen rwan i'r rownd derfynol Pencampwriaeth Iau 

Agored Cymru ar gwrs Celtic Manor ar y 20fed o Awst. Yn ogystal mae'n aelod o dîm merched Nefyn sydd wedi 

cyrraedd 16 olaf Prydain. Bu iddi hefyd ennill Pencampwriaeth Clwb Nefyn am yr ail flwyddyn yn olynol.  Da iawn 



Yr Wythnos Weithgareddau   Am y 3ydd flwyddyn yn olynol 
trefnwyd wythnos llawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer disgyblion 
blwyddyn 7 i 10 yn ystod yr wythnos yn cychwyn Gorffennaf 4ydd. 
Disodlwyd yr amserlen am wythnos a rhoddwyd sylw i ddatblygu sgiliau 
cydweithio, cyfathrebu, meddwl, datrys problemau a TGCH drwy 
ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau . Gwahoddwyd nifer o 
asiantaethau gwahanol i mewn i’r ysgol i gyflwyno sesiynau diddorol i’r 
disgyblion a bu’r disgyblion ar deithiau cerdded ac ymweliadau tu allan 
i’r ysgol. Carem ddiolch i unrhyw un wnaeth gefnogi’r ysgol yn ystod yr 
wythnos hon. Bu’n wythnos lwyddiannus iawn ac fe fydd yn cael ei 
raglennu i mewn i’r calendr flwyddyn nesaf eto! Carem ddiolch i bob 
rhiant wnaeth gyfraniad ariannol tuag at gostau’r gweithgareddau. 

Bl 10  yn mwynhau golygfeydd hyfryd Tre Ceiri a Nant Gwrtheyrn. 

Bl 9  -  Enillwyr y cystadleu-
aeth cynllunio Crys T - To-
mos Hughes, Rhys Evans,  
Sera Williams, Elliw Jones, 
Lowri Williams,  
Rhiannon Evans 

Rhai o enethod Bl 9 yn mwynhau 
golygfeydd Ynys Enlli   

Bl 9 yn cael blasu bwyd gwahanol  
wledydd ar y sesiwn Blasu Iaith. 

Bl 7 yn mwynhau eu picnic ar y Lôn 
Goed cyn mynd ymlaen i Gastell Cricieth 

Un o ddisgyblion 
Bl 8 yn ymuno â 
chriw Bad Achub 
Pwllheli 

Bl 8 yn cael sgwrs yng Nghastell Caernarfon 

Gwersi Dawns i Fl 10. 



Thomas 
Thomas 

Cari Williams 
Râs Gyfnewid 4x300m   
Dylan Roberts, Thomas  
Thomas, Morgan Griffiths, Josh Jones 

Cliff  
Schwabauer            

Daniella 
Thompson 

Râs Gyfnewid 4x100m  - Lewis 
Williams, Cliff Shwabauer,   
Ifan Roberts,  Huw Tudor   
Thompson 

Râs Gyfnewid 4x300m                       
Lewis Williams, Cliff Shwa-
bauerr,  Ifan Roberts,  Rhys 
Jones 

Jos Jones 

Zac Claybrook Stefi Studt Sion Bryn Williams 

Sam Jones,  
Sion Bryn,  
Huw Hughes,  
Zac Claybrook 

Râs Gyfnewid 4x300m   

Râs Gyfnewid 4x100m   

Sion Bryn,  
Guto Lloyd, 
Zac Claybroo, 
Daniel Hughes 

Catrin Elias 

Râs Gyfnewid 4x100m  

Iola Jones, 
Emily Boyman, 
Elin Ellis, 
CatrinElias 

Enillwyr Cwpan Coffa Paul 
Waltho 

Cup Winners 
 

Wil Jones  
 

Morfudd Ifans  
 

Enillwyr Tariannau 
Shield Winners 

 

Emily Boyman 
Wil Jones  

 

 

MABOLGAMPAU 



Diwrnod Mabolgampau yr Ysgol – 2012 – School Sports Day  
 

Cafwyd diwrnod cymylog ond hynod o braf  a chynnes ar gyfer diwrnod mabolgampau blynyddol yr Ysgol ar 
y 23ain o Fai. ‘Roedd y disgyblion yn llawn brwdfrydedd o’r gystadleuaeth gyntaf ac yn benderfynol o wneud 
eu gorau dros eu tai.  Cafwyd nifer o rasus a chystadleuthau neidio a taflu o safon uchel iawn gyda phedair 
record ar ddeg yn cael eu torri yn ogystal â nifer o berfformiadau clodwiw arall. Braf oedd gweld cymaint yn 
cystadlu, ac wedi’r cyfan er fod ennill yn bwysig, cystadlu a chymeryd rhan sy’ bwysicaf. Heb gystadleuwyr 
does byth enillydd.  /    We had a cloudy but a fine and warm day for our annual school sports on May the 
23rd.  The pupils were full of enthusiasm and determined to do their best from the first event for their particu-
lar house.  There were several unforgettable races, throwing and jumping event of a high standard and 14 
records were broken in all during the day.  It was a joy to see so many pupils competing and although win-
ning is important, competing and taking part is far more important. 
 

Safleoedd Terfynnol Tai – 2012 /  Final House Placings 
 

Genethod / Girls      Enlli - 377         Gwylan - 308         Tudwal - 394 
 

 
Bechgyn / Boys        Enlli - 332         Gwylan - 512        Tudwal - 378 
 

 
Cyfanswm / Total            Enlli – 709           Gwylan – 820            Tudwal – 772 
 

Enillwyr Cwpan Paul Waltho 2011 i’r Tŷ gyda’r cyfanswm mwyaf o bwyntiau 
Winners of the Paul Waltho Memorial Cup for House with highest points 

 

GWYLAN – 820 pwynt / points         2ail – Enlli  (722pt)  -  3ydd – Tudwal (709pt) 
 

Enillwyr Tarianau Pencampwyr -  2012 - Champions Shield  Winners  
 
Blwyddyn / Year 7  -  Bechgyn / Boys   
1af – Cliff Schwabauer  (Gwylan) [1af - 100m – record newydd 13.31 eiliad;  300m – record newydd 42.38 
eiliad; Taflu Disgen - record newydd – 24m 95cm;  Taflu Pwysau];  2ail – Bailey Rae (Enlli); 3ydd – Ifan 
Roberts  (Gwylan)   Genethod / Girls 1af - Daniella Thompson - Tudwal; 2ail – Mari Thomas -Gwylan; 3ydd 
– Elain Davies  (Enlli)  
 
Blwyddyn / Year 8  -  Bechgyn / Boys  1af – Tomos  Thomas  (Tudwal)  [1af – 100m;  200m;  naid hir;  
naid driphlyg]; 2ail – Owi  Ellis (Gwylan);  3ydd – Elis Williams  (Gwylan) 
Genethod / Girls  1af – Cari  Williams  (Enlli)   [1af - 300m;  Naid hir;  Naid driphlyg.   4ydd – 200m] 
 2ail – Alaw Hicks Thomas (Gwylan);   3ydd – Mared Owen (Enlli)                              
 
Blwyddyn / Year 9   -  Bechgyn / Boys  1af – Rhys Tudor (Gwylan)   [1af – Taflu Pwysau; Disgen; Naid hir; 
Naid driphlyg];   2ail – Sam  Harris  (Gwylan); 3ydd – Zac Claybrook (Enlli)  
Genethod / Girls  1af – Steffi Studt  (Gwylan)  [1af - 100m; 200m; 300m (record newydd 47.19 eiliad); Naid 
hir; Naid driphlyg;  Disgen];   2ail – Sian Rosewarne (Tudwal);   3ydd – Lleucu Myrddin (Enlli) 
 
Blwyddyn  / Year 10  -  Bechgyn / Boys  1af – Liam Jones -Gwylan [1af -100m;  200m; Naid hir; Naid 
driphlyg]; 2ail – William Jones -Gwylan;  3ydd – Tomos Coles  (Tudwal)   
Genethod / Girls 1af – Catrin Elias (Tudwal) [1af - 100m; 200m; 300m; Naid hir;  Naid driphlyg];   
 2ail – Moli Davies  (Tudwal);  3ydd – Elin Ellis  (Tudwal) a Nel Bere (Gwylan) 
 

Recordiau Newydd Eraill /  Other New Records 
Bechgyn / Boys  
Tîm Ras Gyfnewid /  Relay Race -  4 x 100m Blwyddyn 7 – Gwylan – 61.17 eiliad 
Tîm Ras Gyfnewid /  Relay Race -  4 x 300m Blwyddyn 8 – Tudwal  – 3 munud 13.14 eiliad 
Tîm Ras Gyfnewid /  Relay Race -  4 x 100m Blwyddyn 9 – Enlli – 54.53 eiliad 
Tîm Ras Gyfnewid /  Relay Race -  4 x 300m Blwyddyn 9 – Enlli   – 2 munud 59.78 eiliad 
Genethod / Girls 
Tîm Ras Gyfnewid /  Relay Race -  4 x 100m Blwyddyn 10 – Tudwal  –  61.08 eiliad 
 


