


Annwyl rieni a gwarcheidwaid,

Wel, dyma ni wedi cyrraedd diwedd blwyddyn academaidd arall 
– i ble mae’r amser yn mynd, nis gwn. Blwyddyn arall yn llawn 
llwyddiannau a phrofiadau cyfoethog i’w dathlu a’u trysori 
gyda chymaint ag sy’n bosib o’r rheini wedi eu cynnwys yn y 
cylchgrawn hwn. Un o’r uchafbwyntiau ar gyfer yr ysgol oedd 
i ni lwyddo i gynyddu ein categori ‘Gallu’r ysgol i wella’ ac fe 
hoffwn ddiolch i staff a disgyblion am eu gwaith caled er mwyn 
sicrhau’r uwch ddyfarniad hwn.

Gwelwyd llu o lwyddiannau gan ein disgyblion o faes 
chwaraeon, cerdd a chân, ysgrifennu ac adrodd, i beirianneg a 
gwyddoniaeth. Rydym bob amser yn falch iawn o allu dathlu yr 
amrywiol ddoniau a rhannu’r profiadau hyn gyda chi fel rhieni 
a’r plant. 

Rydym unwaith eto wedi cwblhau’r gyfres arholiadau allanol 
ac felly yn dymuno pob llwyddiant i bob un sydd wedi sefyll 
arholiadau TGAU, Uwch Gyfrannol neu Lefel A gan obeithio y 
bydd y canlyniad yn agor drysau a chaniatau i chi wneud yr 
hyn yr ydych yn freuddwydio amdano.

Gyda chalon drom, hwn fydd y cylchlythyr olaf i mi fod yn ei 
gyflwyno i chi ond rwy’n falch o basio’r awenau i’r Pennaeth 
Newydd, Mr Gwyn Tudur ac yn dymuno yn dda iddo a’r tîm o 
staff wrth i Ysgol Glan Clwyd barhau i ‘Gyflawni Rhagoriaeth’. 
Mae wedi bod yn fraint ac yn bleser bod yn ddiprwy ac yna yn 
Bennaeth ar ysgol mor arbennig ac fe hoffwn ddiolch yn fawr 
iawn i chi fel rhieni a gwarcheidwaid am y cyfle i gydweithio ac 
am eich cefnogaeth parod bob amser. Dymunaf pob llwyddiant 
a hapusrwydd i holl ddisgyblion Ysgol Glan Clwyd, ddoe, 
heddiw ac i’r dyfodol, gan mai dyma gwir bwrpas ysgol, sef i roi 
y cychwyn gorau posib i bob un.
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Dyma waith terfynol Fflur Roberts (Bl.11) ar gyfer ei arholiad 
TGAU Celf eleni. Y thema ar gyfer y gwaith oedd cyfuniadau 
annisgwyl. Mae Fflur yn gobeithio dod yn nôl i’r chweched 
dosbarth Glan Clwyd blwyddyn nesaf i astudio Celf.

Defaid yng Nghaer?

Gair gan y pennaeth

Taith Normandi 2019 
Yn ystod 5-9fed o Orffennaf aeth criw o Flwyddyn 8 yn 

mynd ar daith addysgol i Normandi, Ffrainc. Aeth y 36 

disgybl gyda’r adran Ieithoedd Tramor Modern i ymweld â 

Bayeux, Arromanches a Pont de l’Eveque, cawsant hefyd yn 

cael y cyfle i gynhyrchu bara mewn boulangerie ac ymweld 

â pharc hwyl, Festyland. Diolch i’r athrawon am drefnu’r 

daith. Bon voyage!



Cafodd Ysgol Glan Clwyd ac Ysgol Llangefni 

eu dewis i gynrychioli Gogledd Cymru mewn 

cystadleuaeth ‘Y Talwrn’. Roedd y rownd 

gynderfynol yn cael ei chynnal ar Fehefin yr 

20fed yn Aberystwyth lle cafodd y tîm ail agos 

iawn i Ysgol Llangefni - dim ond hanner marc 

o wahaniaeth. Roedd y disgyblion wedi bod yn 

cyfansoddi cerddi ar amrwyiaeth o fesurau ac 

wedi cael cyfle i gyfansoddi mewn gweithdai 

efo Eurig Salisbury ac Anni Llŷn. 

Cafodd Dosbarth Cofrestru 7S lond trol o hwyl yn creu cacennau er mwyn gwerthu a chasglu arian at apêl Cyclone Idai, Achub 

y Plant. Aeth un o’r merched, sef Seren Penny un cam ymhellach gan greu cacen sbwng Victoria gyda logo’r ysgol arni. Cafodd 

Seren ychydig bach o gymorth gan ei Nain i’w chreu er mai hi wnaeth y sbwng ei hun a’r gwaith addurno! Mae Seren yn 

mwynhau coginio ac yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol. Gan fod Blwyddyn 7 yn codi arian roedd Seren 

eisiau creu cacen arbennig fuasai’n codi arian a dathlu pen blwydd arbennig yr ysgol ar yr un pryd. Penderfynwyd ar y diwrnod 

i werthu’r gacen yn gyfan mewn raffl gan godi £60 yn y broses. Cododd y stondin £40 tuag at yr elusen - swm ardderchog!

Y Talwrn

CODI ARIAN at apêl Cyclone Idai, Achub y plant
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         Merched o’r tîm yn        
        adrodd ar y llwyfanTîm Y Talwrn, Aberystwyth 

Mehefin 20fed 2019

Seren Penny a’i nain wnaeth
y gacen anhygoel yma

Roedd y stondin yn brysyr iawn, mae na lot o ddannedd melys yn y lle ‘ma

Eurig Sailsbury ac anni Llyn yn cynnal gweithdaibarddoniaeth a chynganeddu
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Dyma dîm merched blwyddyn 9 a 10 yn dal y plât wedi 

iddynt ennill yn y rownd derfynol gyda sgôr o ddau gais 

i un. Roedd hi’n gêm gyffrous iawn a safon y chwarae yn 

arbennig.  Llongyfarchiadau mawr iddynt!

Llongyfarchiadau i dîm merched o dan 13 yr ysgol a 

enillodd Gwpan Ysgolion Cymru 2019. Fe chwaraeodd 

pawb yn anhygoel o’r gic gyntaf i’r gic olaf o dan arweiniad 

eu hyfforddwraig Alaw Jones. 0-0 oedd canlyniad y gêm, 

ond enillodd Ysgol Glan Clwyd ar giciau smotyn o 5 gôl i 4. 

Ymlaen â nhw i gynrychioli Cymru yn nghystadleuaeth y 

pum gwlad fis Hydref. Gwych ferched!

Yn dilyn treial yn 

ddiweddar mae Matthew 

Senior 8Y wedi cael ei 

ddewis i gynrychioli 

Cymru fel aelod o’r tîm pêl 

droed dan 13.

Rydyn ni’n falch iawn o’i 

lwyddiant ac yn dymuno 

dyfodol disglair iddo.

Mae Blwyddyn 7 wedi bod yn cerdded ar hyd amddiffynfeydd 

llifogydd Llanelwy gan ddeall sut mae’r rhain yn amddiffyn y 

ddinas o lifogydd ers y drychineb yn 2012. Roedd gweld ac 

astudio’r amddiffynfeydd yn sicrhau bod y genhedlaeth nesaf 

yn deall sut mae’n bosib dysgu o’r gorffennol ar gyfer dyfodol 

mwy diogel.
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TAITH TÎM EGNI

Yn barod amdani! Ar yr 
awyren cyn ymadael a’n 

ynys bach ni!
balchder wrth lanio!y tîm yn cynrychioli cymrugan wisgo’r ddraig



Mae’r Ŵyl Byd FIRST, a 
gynhelir yn flynyddol, yn 
ddathliad enfawr o bopeth 
sy’n ymwneud â roboteg, 
ac mae yna gystadleuaeth 
ffyrnig ond cyfeillgar rhwng 
y cenhedloedd. Eleni, 
denodd y digwyddiad 
dros 70,000 o ymwelwyr 
o bob cwr o’r byd, ac 
roedd yn cynnwys dros 
1,300 o robotiaid yn 
cystadlu benben â’i gilydd 
ar amrywiaeth o heriau a 
osodwyd gan y trefnwyr 
ac a farciwyd gan banel o 
feirniaid uchel eu parch.
 
Hyfforddwyd tîm Egni, sef 
Issac Lloyd, Jac Williams 
a Thia Williams, sy’n 
ddisgyblion blwyddyn 9 
yn yr ysgol, gan eu hathro 
DT, Mr Siôn Jones. Pan 
gawsant eu gwahodd i 
Ŵyl y Byd ar ôl cystadlu 
yn Rownd Derfynol 
Genedlaethol yr FLL ym 
Mryste, dywedodd Jac: 
“Rydym wedi cynhyrfu’n 
lân o gael ein dewis i 
gynrychioli Cymru yn y 
rowndiau terfynnol yn 
Detroit. Rwy’n edrych 
ymlaen i gyfarfod timau FLL 
o bob cwr o’r byd a rhannu 
ein profiadau â nhw.”
 
Yn y cyfnod cyn y 
gystadleuaeth, treuliodd 
y tîm nifer o ddiwrnodau, 
yn ystod amser cinio ac 
ar ôl ysgol, yn paratoi 
datrysiadau arloesol 
i dasgau a oedd yn 
ymwneud â’r gofod, a 

hynny yn rhan o’r thema 
‘Into Orbit’.
 
Ar ddiwedd y 
gystadleuaeth, cymerodd 
yr holl dimau ran mewn 
seremoni wobrwyo yn y 
Cobo Center yng nghanol 
tref Detroit, ac roedd Tîm 
Egni yn gyffro i gyd pan 
gafodd ei alw i’r llwyfan 
i gael un o’r gwobrau 
arbennig a ddewiswyd 
gan y beirniaid eu hunain. 
Cymeradwyodd y beirniaid 
y tîm am ei syniadau mawr 
mewn perthynas 
â datrys y 
broblem o 
ofodwyr yn 
teithio trwy’r 
gofod ar 
ddisgyrchiant 
sero.
 
Disgrifiodd 
Thia ddatrysiad y 
tîm: “Trwy efelychu 
disgyrchiant byw y 
Ddaear, mae’n datrys 
nifer o broblemau y gallai 
gofodwyr eu hwynebu. 
Roeddem wir yn meddwl ar 
raddfa FAWR wrth feddwl 
am broblemau i’w datrys! 
Gobeithio y bydd ein 
syniad yn cael ei wireddu 
rhyw ddydd!”
 
Er mai dim ond tri oedd 
yn y tîm, roedd yr ymchwil 
drylwyr, ddofn a wnaed i’r 
broblem wedi creu argraff 
fawr ar y beirniaid, ynghyd 
â’r ffaith nad oedd arnynt 
ofn meddwl y tu allan i’r 

bocs er mwyn darganfod 
datrysiad ymarferol.
 
Wedi i’r wobr arbennig 
iawn hon gael ei dyfarnu 
i’r tîm, dywedodd yr 
hyfforddwr, Mr Siôn Jones:
“Rwyf wrth fy modd dros 
y tîm eu bod wedi ennill 
anrhydedd mor glodfawr, 
ac rwy’n sicr y bydd hyn 
wedi ysbrydoli timau eraill 
ledled Cymru. Ni fyddai ein 
taith i Ŵyl y Byd wedi bod 
yn bosibl heb y cwmnïau 
a’r unigolion hynny a 

neilltuodd eu 
hamser ac a 
ddarparodd 
gyllid ar gyfer 
y daith. Diolch 
yn arbennig i 
Technocamps, 
yr IET a’r 
CABC.”

 
Mae Technocamps 

wedi cefnogi 
taith y tîm i Detroit 

trwy ddarparu cyngor 
technegol, citiau roboteg, 
hyfforddiant a mentoriaeth. 
Aeth Swyddog Cyflawni 
Technocamps, Teri Birch, 
gyda’r tîm a’i hyfforddwr, 
gan ddarparu cymorth a 
chefnogaeth werthfawr.
 
Dywedodd yr Athro Faron 
Moller, Cyfarwyddwr 
Technocamps: “Mae’r 
rhaglen draws Cymru 
wedi ymrwymo i gefnogi 
amrywiaeth eang o 
weithgareddau allgyrsiol 
sy’n ysbrydoli ac yn cymell 

disgyblion i ddysgu rhagor 
am gyfrifiadureg  phynciau 
STEM cysylltiedig. Rydym 
yn teimlo’n angerddol 
am ddarparu cymorth i 
ysgolion Cymru i gystadlu 
ar y llwyfan byd-eang. Rwyf 
wrth fy modd yn clywed 
am lwyddiant Tîm Egni, ac 
yn falch o fod wedi gallu ei 
gefnogi ar ei daith.”

Dyma’r drydedd flwyddyn 
yn olynol i Technocamps 
gefnogi ysgol o Gymru i 
gystadlu yn genedlaethol 
yn yr FIRST LEGO LEAGUE 
a chynrychioli Cymru 
yn rowndiau terfynol y 
byd. Mae FIRST wedi 
cyhoeddi ei thema ar gyfer 
cystadleuaeth y flwyddyn 
nesaf, sef ‘City Shaper’, a 
chyhoeddir yr heriau ym 
mis Awst.

Bydd Techno
camps yn parhau 
i gefnogi’r timau 
uchelgeisiol o Gymru i 
baratoi ar gyfer yr her, a 
gobeithiwn y bydd yna 
gynrychiolydd o Gymru yng 
Ngŵyl y Byd unwaith eto.
 
Hoffai Tîm Egni ddiolch 
i’r holl noddwyr lleol 
a gyfranodd arian i’w 
galluogi i wneud y daith i 
America yn un gwerthfawr 
a chofiadwy iddynt.
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cawsom lot o hwyl yn 
arddangos ein gwaith!Popeth wedi’w osod!Pa wlad da ni’ngynrychioli da chi’n meddwl?

Sion, issac, jac a Thia yn 

cael ‘ Tîm talk’ bach cyn 

gosod popeth i fyny 



Aeth blwyddyn 12 a 13 sy’n astudio Addysg Grefyddol ar 

daith gyda Ysgol Tryfan ym Mangor i’r Ganolfan Fwdhaidd 

ym Manceinion. Yn ystod yr ymweliad bu iddynt gyfarfod 

a Bwdydd wnaeth son am ei brofiadau o ymarfer y grefydd 

yn yr 21ain ganrif a hefyd sesiwn cwestiwn ac ateb ar gyfer 

y cwrs safon uwch. Cafodd y disgyblion gyfle i fyfyrio a 

dysgu am ddysgeidiaeth y grefydd a’i phwysigrwydd i’r 

gymuned Fwdhaidd ym Manceinion.

Pwysigrwydd siarad 
Ar y 10fed o Fehefin fe drefnodd Rowan Hughes (prif 

ddisgybl) ac Ifan Mars Jones (dirprwy prif ddisgybl) fore 

coffi i godi ymwybyddiaeth iechyd meddwl dynion i’r staff 

a hogiau’r 6ed. Cawsant fore llwyddiannus iawn yn trafod a 

meddwl am syniadau i godi ymwybyddiaeth dros baned a 

chacenau. Diolch i’r hogiau am drefnu.

Efallai eich bod wedi gweld disgyblion Blwyddyn 8 ar 

ochr y ffordd wrth deithio drwy Llanelwy’n ddiweddar. 

Mae blwyddyn 8 wedi bod yn brysur yn cynnal ymholiad 

Daearyddiaeth gan gyfri llif traffig a phobl a chynnal 

holiaduron i ddeall patrymau siopa pobl. Diolch yn fawr 

os oeddech wedi cyfrannu at eu hymholiadau. Roedd y 

disgyblion wedi mwynhau’n fawr dysgu tu allan i’r dosbarth 

yn enwedig yn y tywydd braf! 

Daeth y Welsh Whisperer i ymweld â’r ysgol ac wedi siarad 

am ei yrfa bu hefyd yn perfformio.  Soniodd am ei gefndir 

a’i brofiadau amrywiol ers dechrau ei yrfa.  Roedd y rhan 

fwyaf o’r caneuon yn ei arddull unigryw ef! Yn sicr, bu’n 

fore cofiadwy yn ei gwmni ac edrychwn ymlaen at ddilyn ei 

anturiaethau ar S4C yn y dyfodol.

Waaawww! Diolch @WelshWhisperer am ddod ar daith i Lanelwy 

a Llangollen heddiw. Lluniau i ddilyn! Gwyliwch y gofod. #diolch 

#Welsh Whisperer
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Fel rhan o’n dathliadau i ymfalchio yn ein Cymreictod fe 

fu Mr Phormula ( Ed Holden ) yma yn perfformio ar gyfer 

blwyddyn 9 ac 11. Fe sgwrsiodd Ed gyda’r disgyblion am 

ei daith fel perfformiwr a phwysigrwydd y Gymraeg iddo 

ef. Roedd yn sgwrs a ysbrydolodd y disgyblion i ystyried yr 

hyn sy’n bosib trwy’r Gymraeg!



Yn dilyn gwaith paratoi brwd

Blwyddyn 12 a 13 fe gawsom 

ein Eisteddfod Ysgol cyntaf ers 

symud i’r adeilad newydd. 

Eisteddfod Ysgol Glan Clwyd 2019
Eleni, roedd bwrlwm heintus 

wrth i Flwyddyn 12 a 13 arwain 

Blynyddoedd 7 ac 8 mewn 

amrywiaeth o gystadlaethau 

megis...sgets, creu sgwigl, 

ac unawd gyfoes. Does dim 

dwy waith mai uchafbwynt y 

diwrnod oedd y Corau Llys. 

Roedd y llwyfan yn gorlifo efo 

wynebau awyddus yn morio 

canu!

Yn wahanol i’r arfer roedd y 

neuadd wedi ei haddurno 

gyda baneri a oedd wedi eu 

creu gan Flwyddyn 7 ac 8 

mewn gweithdy anffurfiol efo 

Blwyddyn 12 a 13 yn yr ardd y 

bore hwnnw. Roedden nhw yn 

arbennig ac yn gosod y naws 

yn wych. 

Agwedd arall o fewn yr 

Eisteddfod oedd y gwaith 

roedd blwyddyn 11,12,13 Celf 

yn ei wneud yn y Neuadd 

Chwaraeon yn ystod y 

prynhawn. Eu sialens oedd 

darlunio portreadau ( llawrydd 

neu gyfrifiadurol) o aelodau 

penodol o staff. Roedd 

ansawdd y portreadau yn 

arbennig iawn ac yn arddangos 

y ddawn sydd gan y disgyblion. 

Braint oedd cael Mrs Bethan 

Cartwright yn beirniadu ar 

y cyd efo Jade Davies, cyn 

ddisgybl sydd bellach yn 

Seren yn Y West End! Dyna 

ysbrydoliaeth i’r disgyblion 

presennol.

Yn goron ar y cyfan fe gawsom 

berfformiad anhygoel gan fand 

y staff ‘ Y Di - Enw’ - Roedden 

nhw yn wych! Ac fe’n synwyd 

gan eu lleisiau a’u dawn 

cerddorol. Candelas ac Yws 

Gwynedd - gwyliwch eich 

hunain!
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Lle yw eich hoff le i fynd ar 
eich gwyliau? 
Byddwn yn hoffi mynd i’r New 
Forest ar fy ngwyliau, efallai am 
i mi gael tywydd braf pob tro y 
byddaf yn mynd yno.

Beth ydych chi’n gwneud yn 
eich amser sbar? 
Yn anffodus does gen i ddim 
lawer o amser sbar ar hyn o bryd 
ond fe fyddwn wrth fy modd 
cael ci a mynd a’r ci am dro.

Beth oedd dy hoff bwnc pan 
oeddet ti’n ysgol a pham? 
Mathemateg – gan ei fod yn 
bwnc oedd yn dod yn eithaf 
rhwydd i mi ac oherwydd fod 
gweithio’n galed ar ddatrys 
problem a chyrraedd ateb yn 
deimlad braf.

A wnaethoch chi fwynhau eich 
amser fel prif athrawes Ysgol 
Glan Clwyd? 
Mae wedi bod yn fraint ac yn 
bleser cael bod yn Bennaeth ar 
yr Ysgol, yn arbennig hefyd gan 
fy mod yn gyn ddisgybl. Efallai 
bod hyn yn swnio ychydig yn 
‘cheesy’ ond mae’r ysgol yn 

Cwestiynu Mrs Cartwright
“Roeddwn 

yn gwybod fy 
mod wastad 
eisiau dod 

yn ol i Glan 
Clwyd ”

“Mae’r ysgol yn golygu 
andros o lot i mi ac mi fyddaf 

yn sicr yn eich colli chi gyd”

golygu andros o lot i mi ac mi 
fyddaf yn sicr yn eich colli chi gyd.

Beth oeddet ti eisiau bod wrth 
dyfu fyny? 
Yn gyntaf roeddwn eisiau 
bod yn delynores enwog ond 
fe benderfynias fy mod yn 
mwynhau canu’r delyn gymaint 
nid oeddwn eisiau ei wneud 
yn waith imi. Roeddwn wedyn 
eisiau ymuno yn yr Awyrlu 
Brenhinol (RAF) ond rwy’n 
gwisgo sbectol a doedd fy 
ngolwg ddim digon da. 

Beth ydych chi wedi ddysgu 
o’ch profiad yn YGC? I beidio 
rhoi ‘give up’ ar unrhyw blentyn 
gan mai ysgol yw’r gobaith ac 
weithiau yr unig obaith ar gyfer 
sicrhau llwyddiant plentyn.

Cafodd disgyblion o flynyddoedd 7, 9 â’r chweched dosbarth siawns i ofyn ambell i gwestiwn i Mrs Cartwright ynglyn a’i hanes, ei 
dyfodol a be mae hi’n hofi ar ei thost?!

Beth fyddech chi’n golli fwyaf 
am Ysgol Glan Clwyd? Mae’n 
debyg gweld staff a phlant yn 
datblygu ac yn llwyddo. Hefyd 
mae diwrnod ysgol a’r bwrlwm 
o fewn ysgol yn golygu bod 
wythnos yn mynd yn gyflym 
iawn.

Beth yw eich hoff fand/artist 
cerddorol? 
Fy hoff fand yw Muse - maent 
yn anhygoel yn fyw!!

Pam y gwnaethoch chi ddewis 
yr ysgol yma i fod yn athrawes? 
Cefais y dewis i geisio am swydd 
yn Ysgol Glan Clwyd reit ar 
ddechrau fy ngyrfa fel athrawes 
ond fe wnaeth mam awgrymu 

i mi fynd i ddatblygu fy nghrefft 
(a gwneud camgymeriadau) 
yn rhywle arall yn gyntaf, ond 
roeddwn yn gwybod fy mod 
wastad eisiau dod yn ol i Glan 
Clwyd.

Be fase chi’n dewis fel eich 
pryd olaf ar y byd ‘ma? 3 
course? Madarch mewn garlleg, 
cyw iâr ac unrhyw bwdin efo 
siocled – yn wir yr hyn gafodd 
ei baratoi i mi a Mr Dylan Jones 
yng nghystadleuaeth goginio y 
chweched eleni!! Iym....

Beth oedd eich car cyntaf, oes 
ganddi stori? Nissan Micra lliw 
glas efo wheel trims gwyn – ei 
henw oedd Lottie!!! Roedd 
yna rhywbeth yn bod ar y car 
hwn oedd yn golygu bod y 
car yn torri allan os oedd eich 
troed rhywle yn y canol ar yr 
accelerator!!!

Beth yw eich uchelgais ar ôl 
ymadael yr ysgol? Rhoi amser 
i’r teulu yw’r peth cyntaf, cael 
ci wrth gwrs ac rwy’n edrych 
ymlaen i ymchwilio ymhellach i 
Arwain ar Newid mewn Addysg 
- trist ‘de!

Jam ta Marmalade ar eich tost? 
Menyn!!

Oes gen ti bucket list? Be di’r 
top 3 ar y rhestr? Teithio yr Eidal 
mewn ty tun (motorhome), 
ymweld ag Indonesia a dysgu i 
ddawnsio ‘ballroom’.
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Cyfnod di dod i ben
Mae’n anodd credu fod fy nghyfnod yn Ysgol Glan Clwyd wedi dod i 
ben. I ble’r aeth y saith mlynedd diwethaf?

Mae gennyf atgofion ers pan oeddwn i’n hogan ifanc, am basio a 
syllu ar adeilad Ysgol Glan Clwyd gyda gwên ar fy wyneb yn meddwl 
am yr hyn oedd i ddod yn fy mywyd. 

Dwi’n cofio fy niwrnod cyntaf ym mlwyddyn saith fel petai hi’n 
ddoe... Trefnu fy nghâs pensiliau am y pumed tro i wneud yn siŵr 
fod gen i bren mesur, rhwbiwr a chyfrifiannell. Mam a Dad yn galw 
i mi gael fy hun yn barod i dynnu llun yn fy ngwisg ysgol newydd 
ac wedyn gorfod rhedeg i ddal y bws yn y glaw! – Oedd, mi oedd 
hi’n fore gwyllt! Mi oedd ymdeimlad o nerfusrwydd a chynnwrf 
yn llenwi fy nghalon, ond o’r foment y gwnes i gyrraedd drysau 
mynedfa Ysgol Glan Clwyd, cefais groeso cynnes gan deulu’r ysgol.

Wrth i mi gyrraedd terfyn fy amser yn yr ysgol mae’r ffaith na 
fyddwn i’n cerdded ar hyd y coridorau fel disgybl fyth eto yn hynod 
frawychus. Yn sicr, mi fydd ffarwelio gyda’r adeilad a theulu Ysgol 
Glan Clwyd yn anodd, ond mi fydd yr holl atgofion melys sydd 
gennyf am fy nghyfnod yn yr ysgol, a’r ffrindiau arbennig rwyf wedi 
bod digon lwcus i’w cael, yn aros yn agos i fy nghalon wrth i mi 
ddechrau fy siwrnai newydd yn y ‘byd mawr’.

Mi oedd cael fy newis yn Brif Ferch yn fraint ac yn anrhydedd, ac 
mae’r holl brofiadau a gefais fel Prif Ddisgybl - yn arwain fy nghyd-
ddisgyblion, gweithio gydag athrawon a chymuned allanol yr Ysgol 
wedi bod yn agoriad llygad i mi. Cefais innau, Rowan Hughes (y Prif 
Fachgen), Hayley Daffern (Dirprwy Prif Ferch) ac Ifan Mars Jones 
(Dirprwy Prif Fachgen) y pleser o weithio ar y cyd gyda’r Pennaeth, 
Mrs Bethan Cartwright a diolchwn am ei harweiniad cyson dros y 
blynyddoedd diwethaf. Heb amheuaeth, mae ei hangerdd am ei 
swydd wedi dylanwadu yn fawr ar fy agwedd ar waith ac wedi fy 
ysgogi i anelu’n uchel ym mhob agwedd o fy mywyd.

Mae Mrs Catherine Jones a Miss Melangell Aled wedi bod yn 
gymorth arbennig ac wedi fy ysbrydoli i wneud fy ngorau wrth 
wynebu pob sialens mewn bywyd. Cafodd y broses anodd o 
ymgeisio i gael lle yn y Brifysgol ei gwneud yn bosib drwy holl 
waith caled Mrs Catherine Jones. Mae hi wedi bod yn gefnogaeth 
aruthrol drwy gydol fy amser yn y Chweched Dosbarth ac wedi fy 
ngalluogi i wneud y camau nesaf er mwyn gwireddu fy mreuddwyd 
o fod yn feddyg. Mae Miss Melangell Aled wedi bod yn yn 
gynghorydd gofalgar sydd wedi rhoi arweiniad i mi, yn ogystal â 
bod yn glust i wrando yn ystod fy amser yn y Chweched Dosbarth. 
Gwerthfawrogwn holl waith Mrs Catherine Jones a Miss Melangell 
Aled, am fy ysbrydoli, fy nghefnogi a fy ngalluogi i fynd ymlaen i 
ddechrau’r daith nesaf yn fy mywyd yn hyderus.

Does dim geiriau sy’n medru cyfleu pan mor ddiolchgar ydw i holl 
staff yr Ysgol, sydd wedi bod yn gefnogaeth gyson, drwy gydol fy 
amser yn yr ysgol. Heb amheuaeth, mae cymuned Ysgol Glan Clwyd 
wedi bod yn deulu amhrisiadwy, a heb y profiadau a’r addysg a 
gefais yn yr Ysgol, dwi’n teimlo na fuaswn i’r person ydw i heddiw. 
Felly, hoffwn ddiolch i holl gymuned Ysgol Glan Clwyd am fy 
nghynorthwyo ar fy siwrnai i wireddu fy mreuddwydion, a hyderaf 
y byddaf yn parhau i basio’r adeilad, gyda’r un wên ar fy wyneb am 
flynyddoedd i ddod.

Gwen Edmunds
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Taking endless selfies can only have negative effects on teens’ 

mental well-being, but what if we didn’t take endless selfies, and 

just took a few for fun and memory preservation? 

Obviously, selfies can have a negative effect as they are often 

unrealistic portrayals of people and when others see them, they 

immediately, subconsciously compare themselves to those in the 

picture. So, they focus on superficial value rather than on what’s 

inside. Of course, this can decrease confidence and lead to people 

valuing the wrong things and so having incorrect morals. Another 

way in which selfies decrease body confidence is that they point out 

negatives, especially if a fun filter that removes imperfections such 

as spots is on and then goes off. 

Immediately, there is then an obvious change which leaves 

people, especially teens with already low confidence, frustrated 

and embarrassed. Therefore, people will often edit selfies before 

posting them which makes them unrealistic. There is then a 

repetitive loop, as others would not realise that the selfie was 

edited, and they will feel a natural need to be better and so will 

edit their own photo. 

But of course, looking good yourself is not the only important 

thing in ‘the perfect selfie’. An ideal background is also needed, 

which leaves people often going to the extreme, potentially 

endangering themselves just for the ‘perfect’ background. 

Then again, not everyone can afford to go to exotic places 

and so when they see ‘perfect selfies’ of other people ‘having 

fun’ with ‘no facial imperfections’ a ‘beautiful background’ 

etc. they can begin to feel depressed. What they do not 

realise is that the person in the image may not 

actually be having fun but may 

have just put on a smile for 

the picture. They are 

highly unlikely 

to have no facial 

imperfections 

and the stunning 

backdrops may or may 

not be true. The original and 

the edited versions of a selfie could 

look like two completely different pictures. 

As well as the issue of confidence, there is also a 

privacy issue. For example, when using an app such 

as Snapchat, if you post an image with a GEO filter, 

everyone who sees the image knows exactly where 

you are or were. If you post a picture of your newly 

bought shopping, anyone who sees the image knows 

that you have just been shopping and have bought 

these items. Now obviously, most of the time, this is harmless. 

However, there are many unnecessary details of your personal life 

that you might unknowingly be sharing with many people. It is also 

not very difficult to develop an unhealthy attitude towards having 

to let everyone know what you’re doing at any moment in time and 

knowing what everyone else is doing all the time. This could fall 

under the categories of peer-pressure and addiction. 

However, I am not fully against selfies. Selfies can also have a 

positive impact on lives as they can give you confidence and they 

help preserve memories, be it memories from holidays, or from 

just messing around with friends. It’s also a good way to express 

yourself.

 

So overall, I think selfies are important to capture special moments 

but should be taken with the correct intention. If you’re at the 

Grand Canyon, what about taking a photograph of the scenery 

instead of yourself? Selfies are fine, but taking too many cannot be 

good news. 

Julia Bugeli Bl.10
Gwaith Cwrs Saesneg 

SELFIES?



Les Matières et Les Opinions 
 
Salut! Je m’appelle Mia. Je vais à Ysgol Glan 
Clwyd. J’aime le français parce que c’est 
interéssant et c’est amusant. Aussi, j’aime les 
maths car c’est intéressant. A mon avis, 
normalment les maths c’est facile. J’adore le dessin 
parce que c’est amusant et c’est inspirant. 
La biologie c’est ma matière préférée parce que c’est 
intéressant et c’est inspirant. 

Mais, je déteste la physique parce que c’est ennuyeux et 
c’est difficile, mais j’aime la chimie car c’est intéressant. 
Je déteste le sport aussi parce que c’est fatigant. 
Je suis forte en maths et l’instruction réligieuse, mais je 
n’aime pas l’instruction réligieuse car quelquefois c’est difficile. 
Aussi, j’aime l’anglais, le gallois, la musique et l’informatique 
parce que ce sont intéressants. 

Mia Morrison Bl.8
Gwaith cwrs
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Cyfansoddi
Dyma un o’r tri darn a gyfansoddodd Brannon fel rhan o’i 

waith cwrs eleni. Yn y cyfansoddiad hwn, defnyddiodd 

dechnegau a chonfensiynau cerddorol sy’n gysylltiedig 

â thraddodiad Clasurol y Gorllewin a gwnaeth hyn 

trwy gyfansoddi triawd offerynnol yn yr arddull Baróc. 

Cyfansoddwyd y darn hwn yn arbennig ar gyfer cyngerdd 

siambr yn Eglwys Beuno Sant, Caernarfon.

Llongyfarchiadau Brannon - 
Gwaith da iawn. Dal ati!

Fe allwch wrando ar y gerddoriaeth ‘Triawd yn E 
Leiaf’ wrth glicio ar y linc yma.
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Merch ei milltir sgwâr ydy 
Fiona Shand... Ond pa filltir 
sgwâr? Wedi 38 mlynedd o 
ddysgu yma yn Ysgol Glan 
Clwyd mae gan Lanelwy 
afael go gryf ar ei chalon - 
ond Ynys Môn sy’n hawlio 
ei gwreiddiau. Mae hi wedi 
bod yn gefn cadarn i’r Adran 
Saesneg drwy gydol ei gyrfa, 
a mawr fydd y bwlch a’r 
golled ar ei hôl. Efallai na fydd 
clychau ysgol yn mynnu ei 
holl sylw bellach - ond bydd 
wrthi’n canu clychau’r eglwys 
fel un rhan fechan o fywyd 
cymdeithasol prysur dros ben. 

Teimladau cymysg iawn sydd ar ddiwedd blwyddyn ysgol bob amser. Yn naturiol byddwn yn edrych ymlaen at y gwyliau ac at 
ganfas lan mis Medi; seibiant haeddiannol i bawb. Ond mae cau’r flwyddyn er hynny yn golygu ein bod yn ffarwelio a chydweithwyr 
a ffrindiau hoff. Eleni, yr un yw’r stori a mawr yw ein diolch iddyn nhw am eu cwmniaeth, eu harweiniad a’u cyfeillgarwch ... 

Cyn-ddisgybl o Ddinbych 
yw Geraint Madoc Jones, yn 
gorffen ei rôl fel Pennaeth 
Blwyddyn 10 ac yn rhan 
anatod o’r teulu Addysg 
Gorfforol.  Yn fachwr 
adnabyddus... i dîm Rygbi 
Dinbych, ond bellach yn cael 
ei fachu gan Ysgol Dewi Sant. 
Pob hwyl iddo yn y Cynradd, 
byddwn yn dy golli.

Diolch a Phob Dymuniad Da i Chi Gyd!

Mae bron i ugain mlynedd 
ers i Gwawr Meirion gyrraedd 
Ysgol Glan Clwyd lle 
dechreudodd fel .....Gwawr 
Meirion yr Hanesydd, Gwawr 
Meirion Brenhines y Bac a’r 
Amserlen a Gwawr Meirion yr 
esgidaholig! Ond erbyn hyn 
Gwawr Meirion ESTYN!! Mi 
fyddwn ni i gyd yn crynu yn 
ein ‘sgidie Mis Medi!

Merch y Bryniau yw Bethan 
Cartwright – wedi ei magu yn 
harddwch Hiraethog. Mae ei 
hardal yn golygu llawer iawn 
iddi ac wrth gwrs y bobl ifanc 
sydd yn byw yn y fro hon. 
Cefndir Mathemateg sydd 
ganddi ac mae trefnusrwydd 
yn rhan allweddol o’i natur. 
O’i hadnabod mi fyddech yn 
gwybod ei bod yn hoff iawn 
o’i cheir...tybed pa gar fydd hi 
yn ei archebu ym Mis Medi i 
ddynodi’r cyfnod newydd yn 
ei hanes?

Mae Morgan yn mynd i fod yn datblygu ei sgiliau coginio ymhellach o 

fis Medi pan fydd yn cychwyn ar gwrs Arlwyo yng Ngholeg Llandrillo. 

Dymuniadau da Morgan!

Dyma’r pryd dau gwrs a baratodd Morgan Clayton ar gyfer 

asesiad terfynol y cwrs ‘Sgiliau Coginio Cartref’ sef goujons 

cyw iar a salad a spaghetti bolognese. 

BLASUSIAWN!
BLASUSIAWN!



Llyfrau 
gwaith 
eich 
plentyn
Yma yn Ysgol Glan Clwyd ‘rydyn ni yn hynod o falch o lyfrau 

gwaith ein disgyblion. Mae diwyg y llyfrau hyn yn wirioneddol 

bwysig i ni ac mae sicrhau balchder y disgyblion yn eu llyfrau 

a’u gwaith yn flaenoriaeth gennym.

Rhoddir llyfr A4 ei faint i bob disgybl yn y mwyafrif o bynciau. 

Darperir clawr clir a labeli clir yn dynodi’r disgwyliadau 

ynghylch cyflwyno gwaith ac edrych ar ôl y llyfr gwaith a man 

penodol i nodi enw’r disgybl. 

Mae arddangos parch at ein gwaith ein hunain a gwaith ein 

gilydd yn rhinwedd pwysig yr ydym yn ei feithrin.

Beth ddylech chi ei weld yn llyfr 
eich plentyn?
Wrth edrych ar lyfr eich plentyn mi ddylech weld cynnydd 

dros gyfnod o amser. O eistedd gyda’ch plentyn ac edrych ar 

y gwaith gyda’ch gilydd mi ddylai eich plentyn fod yn hyderus 

wrth drafod y gwaith a wnaethpwyd.

Sut ydyn ni’n asesu gwaith eich plentyn? 
Ar draws y cwricwlwm byddwn yn defnyddio ffordd unffurf o 

asesu gwaith eich plentyn.

Bydd pob athro yn amlygu mewn ‘PINC’ yr hyn sydd yn ‘PLESIO’ 

ac yn amlygu mewn ‘GLAS’ yr hyn sydd angen ‘GWELLA’. 

Byddwn yn nodi yn glir beth mae eich plentyn wedi ‘Llwyddo 

i’w wneud’ o fewn darn o waith a’r hyn y gallai ei wella. 

Mae’r golofn gyntaf ‘Llwyddaist i’ yn rhoi cyfle i’r athro nodi 

beth mae’ch plentyn wedi llwyddo i’w wneud yn seiliedig ar y 

Meini Prawf Llwyddiant a osodwyd. 

Mae’r ail golofn ‘Gorau i gyd os…’ yn gyfle i’r athro nodi sut gall 

eich plentyn wella ei waith er mwyn gwneud cynnydd pellach.

Y drydedd golofn yw’r bwysicaf. Yma bydd eich plentyn yn 

egluro pa gamau y bydd yn gwneud nesaf er mwyn gwella 

ei waith. Yma gall fyfyrio am y dull gorau i wneud y cynnydd 

angenrheidiol. Llenwir y drydedd golofn mewn ‘beiro biws’. 

Rhoddir cyfleon pwrpasol a chyson a elwir yn ‘Amser Llnau’ o 

fewn y gwersi er mwyn i ddisgyblion ymrwymo i ‘Lanhau eu 

gwaith’ gan ymateb i’r targedau a dilyn y camau gweithredu a 

osodwyd. Bydd eich plentyn yn defnyddio’r feiro biws i gywirio 

gwallau ieithyddol ac ymestyn ei waith. Mae cyfle hefyd i ateb 

cwestiwn gan yr athro sydd wedi ei osod ar waelod y label. 

Cwestiwn yw hwn i ddyfnhau meddwl eich plentyn a’i herio. 

Wrth edrych yn llyfrau eich plentyn fe welwch fod y gwaith 

mewn ysgrifen biws yn arddangos fod eich plentyn wedi 

ailymweld â’i waith er mwyn gwella. Wrth wneud hyn bydd 

eich plentyn yn magu anibyniaeth a chyfrifoldeb ac yn gweld 

gwerth mewn gwella’n barhaus. 

Ystyriwn lyfrau gwaith eich plentyn i fod yn gofnod o brofiadau 

a chynnydd mewn sgiliau amrywiol ac yn destun balchder. 

Mawr obeithiwn y bydd eich plentyn yn barod i rannu’r daith 

ddysgu sydd rhwng cloriau ei lyfrau gyda chi.
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 “Wrth
 gicio a 
brathu” 
 
“Wrth gicio a brathu mae cariad 
yn magu” mae rhyw anwiredd yn 
cuddied tu ôl i’r geiriau, ‘da chi’m yn 
meddwl? Rhyw eironi yn amlygu ei 
hun tu ôl i eiriau iard ysgol. Mae’n 
gas gen i’r ymadrodd ‘na. 

 Wrth ‘gicio a brathu’ fe sefydlon 
ni berthynas ansefydlog. Swnio’n 
anghywir, ond dyna’r hyn sy’n sail 
i’n perthynas ni bellach... rhyw 
gymysgedd o gariad a hunan-
gasineb. Allai’m ei adael o, er mod 
i’n gwybod mai gadael fynd ydy’r 
peth iawn i’w wneud. Dwi’n gwybod 
hefyd fod yr annwyl Gwil ‘di bod yn 
anffyddlon. Dyn busnes ydi Gwil 
‘da chi’n gweld ac mae o’n gweithio 
dramor yn aml. Bob tro ddaw o adra, 
mae o’n gallu bod mor berffaith a 
normal am y munudau cyntaf. Yna 
fe ga’i ryw awgrym fod na ddynas 
arall dros y lli, a daw’r llid yn gwmwl 
mawr dros yr aduniad bach rhwng 
gŵr a gwraig. Rhyw arogl pell o 
bersawr dynes ar ei ddillad. Rhyw 
farc colur ar lawes crys a wisgodd 
o dridie ynghynt neu’r olwg bell yn 
ei lygaid o wrth i mi ofyn yn betrus 
pam na gysylltodd o ddim unwaith 
tra’r oedd o i ffwrdd. 

Fel y deudais i, mi ddaw’r hwrdd o 
ddicter drosof i, a fy nharo i’n don. 
Ond erbyn hyn, cuddied teimladau 
ydy’r peth callaf i’w wneud. Allai’m 
diodde iddo fod adra am fwy 
na wythnos bellach. Dwi’n cael 
trafferth edrych ar ei wyneb o heb 
deimlo’n wag. Ond mi ddaw o adra 
yn annisgwyl un prynhawn a thusw 
o flodau yn ei law a gwên felys, heb 
unrhyw wir ystyr iddi ar ei wyneb. 
Dyna pryd y bydda i, am y canfed 
tro, yn llwyddo i’m berswadio fy hun 
fod ‘na obaith i bethau newid. Dwi’n 
gwneud dim ond aros iddo ddod yn 
ôl adra i dorri ar yr unigrwydd a’r 
gwacter dwi’n ei deimlo. Ydw i’n 
ei fethu o? Ydw i mor ddibynnol 
ar Gwil, nes mod i’n hiraethu am 
unrhyw deimlad? Am unrhyw sylw? 
Neu ella fod y ffaith fod unrhyw 
loes ‘di diflannu erbyn i Gwil ddod 
adra fel arfer. Dwi’n ddigon bodlon i 
fodloni ar anghofio. 

Dwi’m yn gwneud fy hun yn glir nac 
ydw? Fi, a fy ngŵr. Dydw i ddim yn 
gwybod yn iawn lle ddechreuodd 
y gofod yma dyfu rhyngom ni ond 
dwi’n gwybod ei fod o’n bell o fod 
yn rhywbeth newydd. Wedi iddo 
ddechrau gweithio i ffwrdd yn fwy 
ag yn fwy aml. Allen ni wneud dim 
ond hoelio’r holl beth ar flinder a 
‘jet lag’. Dwi’n cofio’r ffrae gyntaf. 
Cofio’r lliw coch. Darganfod marciau 
minlliw coch dros grys gwyn wrth i 
mi ddadbacio’i fag o. Roeddwn i ‘di 
amau lawer gwaith cyn hynny, ond 
mi roedd y dystiolaeth yna mewn du 
a gwyn (neu efallai mai coch a gwyn 
ddyliwn i ddweud?) yn syllu arna i, 
yn annog rhyw fath o stŵr... Dyliwn 
i fod wedi cau fy ngheg yn glep y 
noson honno. 

“Be ‘di hwn?” Syllais i fyw ei lygaid 
wrth iddo gerdded i fewn i’r ystafell 
wely. Roeddwn i’n aros i weld 
euogrwydd yn ei lygaid o. Ni wnaeth 
ddim byd ond codi’i ysgwyddau’n 
swta. Ond mi oeddwn i ‘di blino 
hefyd. ‘Di blino ar ei gelwyddau o. 
‘Di blino ar wythnosau unig, mewn 
rhyw garchar moethus yr oeddwn i’n 
ei alw’n gartref. Hon oedd ei noson 
gyntaf o adra ers pum wythnos ac 
roeddwn i’n ysu am unrhyw fath 
o sylw gan y dyn anghariadus o fy 
mlaen i. 

“Paid â malu Gwil, dwi’n gwbod... 
dwi’n gallu deud... pwy ydi hi? PWY 
YDI HI GWIL?” 

Gafaelais yn ei fraich, i fynnu’i sylw 
o. 

“Drycha arna i y cachgi. Pwy 
ydi hi?” poerais drwy fy nagrau. 
Dyna’r foment newidiodd popeth. 
Cyn i mi ddeall yn iawn beth oedd 
yn digwydd, bachodd yntau yn fy 
mraich innau yn sydyn a dechrau 
gwasgu. Fferais wrth sylwi ar yr 
olwg dywyll yn ei lygaid o. 

“Gwil? Gwil... paid...ti’n fy mrifo i.” 

“Does na’m dynas arall, wt ti’n 
dalld?” chwyrnodd. Dechreuais 
wingo. Roedd yr olwg ddieithr yma 
ar ei wyneb yn fy nychryn. Roedd 
yna ddyn dieithr o fy mlaen i ac 
roedd o ‘di gwylltio’n gacwn. Fedrwn 
i ddim dweud gair, dim ond syllu i 
fyw ei lygaid ac ymbil. 

Mae’n rhaid ei fod o wedi ddarllen 
rhywbeth ar fy wyneb i, achos mi 
daflodd o fi o’r neilltu fel rhyw ddoli 
glwt a cherdded allan o’r ystafell 
heb air. 

Ni ddaeth adref y noson honno. 
Gadawodd fi yno’n meddwl am 
bopeth. Doeddwn i ddim yn deall sut 
y digwyddodd yr holl beth a cheisiais 
feddwl pryd aeth popeth o’i le. Cyn 
iddo ddychwelyd y bore wedyn, 
roeddwn i wedi penderfynu ei adael 
cyn i ddim byd o’r fath ddigwydd eto. 

Wrth gwrs, ni ddigwyddodd hynny. 
Fe ddaeth o adref yn y bore a rhyw 
wên ar ei wyneb. 

“Gwranda...” torrodd o ar fy nhraws 
i. 

“Na, paid â phoeni dim Cat, dwi’n 
deall. Roeddet ti ‘di blino neithiwr a’r 
arolwg ‘ma yn y gwaith a ballu ti’n 
siŵr o fod dan bwysau dwyt? Dwi’n 
deall.” 

Edrychais arno gan geisio deall. 

“Fe af i wneud panad o goffi i’r ddau 
ohonom ni, mae gen i lwyth o straeon 
i dweud wrthot ti am Hawaii!” 
meddai gan gerdded i ffwrdd. 

Felly, ni ddywedais i ddim. Dwi’n 
gwybod fod hynny’n wallgo, ond 
roedd o wedi fy nrysu i gymaint nes 
i mi berswadio fy hun mai symud 
ymlaen fyddai’r peth callaf i ni ei 
wneud ac na fyddai ‘na unrhyw beth 
fel hyn yn digwydd eto. 

Roedd y noson honno’n dro bedol go 

gas yn ein perthynas ni. Roeddwn i’n 
ofalus i beidio dweud dim fyddai’n ei 
ddigio fo ar ôl hynny. Rhyw ofn yn fy 
nghadw i’n gaeth i eiriau call. 

Aeth popeth yn ôl i sut oedden nhw... 
dim ond fod Gwil yn fy anwybyddu 
yn amlach. Yn fy iselhau yn amlach. 
Oedd o’n ceisio cadw fy nhraed i ar y 
ddaear? Na. Roedd o eisiau gwneud 
yn siŵr mod i’n aros yn ddigon isel 
fel mai fo oedd â’r llaw uchaf bob 
amser. 

“Wyt ti’n mynd allan yn y ffrog na? 
Cer i newid, mae gen i gywilydd 
ohonot ti” rhyw sylwadau diangen 
fel yna. Neu fe fyddai’n gollwng 
rhywbeth ar fwrdd y gegin a mi 
fyddai o’n dweud rhywbeth fel “I 
be wt ti’n dda os elli di’m cwcio 
brecwast yn iawn?? Dwyt ti’n dda i 
ddim”. Ond oni bai am hynny, fel y 
dywedais i, roedd popeth yn iawn. 

Yna, fe gawson ni’r Ffrae Fawr. 
Y ffrae ysgytwol a wnaeth i mi 
sylweddoli cymaint o gamgymeriad 
oedd aros efo Gwil. Y ffrae a 
newidiodd ein perthynas ni am byth. 

Rhyw fis yn ôl oedd hi ac roeddwn 
i ar fy ngwyliau Pasg ac roedd Gwil 
adra o Efrog Newydd ers wythnos. 
Roedd hi ‘di bod yn wythnos ryfedd, 
os rywbeth roedd o ‘di bod yn fwy 
cariadus ers iddo ddod adra, nes ei 
bod hi bron fel yr hen ddyddiau. 

Roedden ni’n ymddwyn fel y dylai 
Gŵr a Gwraig ymddwyn ac am y tro 
cyntaf ers amser maith, gadewais i fi 
fy hun ymlacio yn ei gwmni o. 

Roedden ni’n mynd allan i barti 
un o’i bartneriaid busnes o, “noson 
bwysig” yn ôl Gwil. Ella mai dyna 
wnaeth iddo edrych i fyny ac i lawr 
cyn i ni adael y tŷ, cydied yn fy 
ngarddwn i’n dynn gan sibrwd, “Mae 
gen ti ddau funud i fynd i newid y 
ffrog hyll ‘na a’r ‘sgidie gwirion ‘na, 
neu fe gei di aros adra ben dy hun. 
Ma’ ‘ne olwg arnat ti Cat.” 

Felly i fyny a fi i newid fel rhyw gi 
bach ffyddlon a lawr mewn dau 
funud mewn ffrog oedd yn dangos 
mwy o groen, a sodlau ddwy fodfedd 
yn dalach. Roeddwn i’n gwybod 
mai dyna oedd o’n ei feddwl. Eisiau 
rhywbeth i’w ddangos i’r dynion yn 
y gwaith oedd o weithio. Gwraig oedd 
yn deilwng o’i sylw o. 

“Dyna ni welliant Cat,” meddai gan 
siarad efo fi fel pe bawn i’n rhyw 
hogan fach. Wrth gwrs, wnes i 
ddim byd ond gollwng fy mhen gan 
geisio cydied yn dynn yn yr ychydig 
urddas oedd gen i ar ôl. 

Wedi i ni gyrraedd y parti, roedd 
Gwil yn ddyn gwahanol. Roedd rhyw 
swyn tu ôl i’w wên o, dyn cyfeillgar 
a thawel, addfwyn bron iawn. Pawb 
i’w gweld wrth eu boddau efo fo. 
Aeth y noson yn ei blaen yn llawn 
cyfarchion a degau o wynebau oedd 
yn toddi’n un. Roedd fy ngŵr i’n 
ymddwyn yn hynod fonheddig ac ni 
adawodd fy ochr i drwy’r nos. Mae 
gen i gywilydd cyfaddef ei bod hi’n 
braf teimlo mod i’n ei wneud o’n 
falch. Beryg iawn mod i ‘di ymlacio 
ormod. Siarad oedden ni hefo un o 
ffrindiau pennaf Gwil o’i waith, a’i 

wraig, Anji. Roedden ni’n sgwrsio’n 
braf a dyma Anji’n ebychu’n sydyn 
yn ei ffordd ddramatig, 

“O! Catrin, ble gest ti’r ffrog ‘na? Ma’ 
hi’n gooooorjys” 

Heb feddwl dim, agorais i fy ngheg 
fawr “O, diolch Anji. Roeddwn i’n 
gwisgo ffrog arall cyn dod allan 
ond doedd hwn ddim yn ei licio 
hi,” meddwn i gan bwtio Gwil yn 
chwaraeus... Chwarddodd pawb, 
gan gynnwys Gwil. Ond roeddwn i’n 
gwybod mod i wedi croesi’r llinell. 
Gallwn ddarllen yr olwg yna ar ei 
wyneb o o ochr arall yr stafell. Y 
gwacter brawychus tu ôl i’w lygaid o. 
Roeddwn i’n difaru f’enaid mod i ‘di 
dweud dim. 

Dim byd ond distawrwydd llethol yn 
y tacsi. Yn erfyn na ddeuai’r daith i 
ben. Ond mi ddaeth. Cerddodd Gwil 
ar fy ôl i’n araf i fyny’r llwybr. Es i 
drwy’r drws gan obeithio y buaswn 
i’n ddigon sydyn i ddringo’r grisiau 
cyn i Gwil ddod drwyddo. Roeddwn 
i bron â chyrraedd y brig a chlywais 
i’r drws yn cau’n glep y tu ôl i mi. 
Eiliad oedd hi. Un eiliad mi gaeodd y 
drws, yr eiliad wedyn mi deimlais i 
ei ddwylo cryf yn gafael yn dyn ar fy 
ngwast. Ochneidiais rhyw ochenaid 
o rhyddhad am mod i’n meddwl ei 
fod o ‘di dod i ‘nghofleidio’i. Y munud 
nesaf fe gydiodd o’n dynnach ynof i. 

“Aww, Gwil, rwyt ti’n fy mrif...” 

Cyn i mi orffen fy mrawddeg, 
gwthiodd o fi’n erbyn reilan y grisiau 
nes iddo wasgu’r holl wynt o’n 
hasennau. 

“Gwil, paid, plis, dwi’n gwbod bod...” 
 
Cyn i mi ddeall beth oedd yn 
digwydd, roeddwn i ar waelod y 
grisiau. 
 
Deffrais i’r bore wedyn ar waelod 
y grisiau, gyda blanced drosof i, a 
nodyn gan Gwil yn dweud, 
‘

Di gorfod mynd i Chicago. 
Wela’ i di mewn pythefnos. 

Fe gawn ni siarad am 
neithiwr bryd hynny. 

Dwi’n dy garu di Cat, 

G x 
 
Roedd fy mhen i’n gymylog. Doeddwn 
i prin yn medru symud o’r holl 
gleisiau. Llwyddais i gyrraedd yr 
ystafell molchi, a dyna lle gwelais i’r 
chwydd ar ochr fy mhen a marciau 
ei ddwylo. A dyna fi, o’r diwedd yn 
syllu ar y gwir. Roeddwn i’n byw ar 
garped o blisgyn wy. Doedd pethau 
ddim yn mynd i newid. Fe fyddai 
adref ym mhen pythefnos a doedd 
gen i ddim amser i’w golli. Amser 
gweithredu, amser ffoi. Byddai’n 
anodd byw ar gyflog gweinyddes, ond 
gallwn i fyw efo Mam. Roeddwn i’n 
mynd i ddianc... 
 

Mali Elwy Bl.13
Gwaith Cwrs Cymraeg
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Wel blwyddyn 11. Dyma ni wedi cyrraedd pen y daith ac rwan rydych 
chi ar groesffordd i’ch dyfodol. Mi ddywedais i nol ym mis Medi y 
bydd y misoedd nesaf yn hedfan hebio, a dyma ni. Pan oeddech chi’n 
fengach yn yr ysgol, roeddech chi i gyd eisiau’r diwrnod hwn i gyrraedd 
mor gyflym ag oedd yn bosib. Mae gadael yr ysgol yn gyfnod pwysig ac 
yn garreg filltir yn eich bywyd. Rydych wedi bod drwy flynyddoedd o 
ddysgu, chwerthin gyda’ch ffrindiau a thyfu o fewn amgylchedd rydych 
chi’n gyfarwydd ag o.

Roeddwn i wir yn ei chael hi’n anodd ysgrifennu’r araith gan fy mod 
i’n cofio am ryw ddigwyddiad doniol, moment emosiynol neu cyfnod 
anodd y buon ni gyd yn rhan o ohono yn ystod y flwyddyn diwethaf. 
Rwy’n falch o ddweud mai chi yw fy ngrŵp blwyddyn cyntaf i fel 
Arweiynydd Cynydd ac y fi sydd wedi cael eich arwain ymlaen i’ch 
diwrnod olaf yn Ysgol Glan Clwyd. 

Well year 11. We have reached the end of our journey and you’re at the 
crossroad to your future. I spoke to you in assembly back in September 
and told you that the next few months would fly by, and here we are. 
When you were younger, you all wanted this day to come so quickly. 
To leave school….It’s such a momentous time in your lives, as years 
of learning, laughing and growing comes to a close in the secondary 
chapter.

I really struggled to write this because every few lines I remembered 
funny incidents, emotional moments and difficult times. I am proud to 
say you were my first year group as Progress Leader and I am the one 
who took you to your final day at Ysgol Glan Clwyd. 

Yn y gwasanaeth gyntaf i mi wneud gyda chi mi siaredais am ddau 
beth. Yn gyntaf i chi gredu yn eich hunain ac yn ail siaradais am fod 
yn dîm. Golyga hyn roedd rhaid i ni gydweithio. Er ar adegau roedd 
yna stranciau, dagrau, sawl cwpanaid o de neu siocled poeth i godi’ch 
calon. Rydyn ni wedi dod at ein gilydd a dw i’n teimlo o hyn eich bod 
wedi datblygu i fod yn oedolion ifanc gweithgar, aeddfed, brwdfrydig, 
ond yn bwysicach fyth, rydych chi’n aelodau cwrtais, gofalgar a dilys o 
gymdeithas.

Ar hyd y ffordd, rwyf wedi cefnogi rhai ohonoch drwy amserau anodd 
a theithiau emosiynol personol. Mae’r disgyblion hyn yn gwybod pwy 
ydyn nhw a phan fydd pethau’n mynd yn anodd i chi, cymerwch anadl 
ddofn a chofiwch yr hyn rydych chi wedi gyflawni. Credwch ynoch 
chi’ch hun, rwyf bob amser wedi credu ynoch chi, yn union fel rwyf 
wedi credu yn eich gallu chi gyd blwyddyn 11. Er fy mod i wedi siarad â 
rhai yn fwy nag eraill, cofiwch fy mod i’n ymwybodol ac yn browd iawn 
o agwedd positif, ymdrech a dycnwch pob un ohonoch chi.

In our first assembly I talked about being a team and it was about us 
working together. Although there have been tantrums, tears, lots of 
cups of tea and some hot chocolate to raise moral- we have reached 
today together. I feel from this that you have developed into hard 
working, mature, enthusiastic young adults but more importantly, you 
are polite, caring and genuine members of society.

Along the way, I have supported some of you with personal tough 
times and emotional journeys. These pupils know who they are and 
when things get tough for you, take a deep breath and remember how 
far you have come. Believe in yourself, I always have believed in you, 
just like I have with you all. Even though I have spoken to some more 
than others, I just wanted to highlight the ones I haven’t, your attitude, 
effort and commitment didn’t go unnoticed... I am proud of you.

Rydych chi i gyd yn gwneud i mi ymfalchïo ac rwy’n cymryd cysur 
mawr o wybod y bydd y talent yn yr ystafell hon yn cynhyrchu 
meddygon, athrawon, heddweison, dynion a merched tan, cyfrifwyr, 
ysgrifenwyr ayyb y dyfodol. Rydych chi ar ddechrau pennod wefreiddiol 
- ond gwnewch yn siwr bod eich pennod yn werth ei darllen.

Un peth rwy’n siŵr, yw fy mod i a’ch athrawon wedi’ch paratoi at fywyd 
y tu hwnt i Ysgol Glan Clwyd. Mae bywyd y tu allan i Ysgol Glan Clwyd 
yn bodoli. Dw i’n siwr eich bod chi’n gweld hi’n rhyfedd nad oes neb 
nawr yn cwyno i chi fynd i’r ysgol i chi godi i ddal y bws ayyb. Ond 
nawr dylech glywed y llais yn eich pen ei hun. Rhaid i chi ysgogi’ch hun 
o hyn ymlaen. 

You all make me proud and I take great comfort in knowing that the 
talent in this room will produce doctors, teachers, paramedics, police 
men and women, accountants, writers, and the list goes on. You are at 
the start of a thrilling chapter but mke sure that your chapter is worth 
the read.

One thing I am sure, is that I and your teachers here at Ysgol Glan 
Clwyd, have prepared you all for life beyond these doors and walls. 
I’m sure you now find it weird that our constant nagging has stopped. 
But hopefully you will now be self motivated. It’s now time for you to 
motivate yourself.

Rydw i am orffen gyda thri dyfyniad i chi blwyddyn 11. Dyfyniadau 
rwy’n gobeithio y bydd yn gyngor i’ch taith chi o hyn ymlaen.

I feel like I’ve been going on for a while now so I’ll finish with three 
quotes which I think are important for your future.

Yn gyntaf – yn ôl y cymeriad Dumbledore yn y llyfrau Harry Potter “Ein 
dewisidau sy’n dangos pwy yda ni go iawn, nid ein gallu”

I’m a massive Harry Potter fan and as Dumbledore said.“It is our choices 
that show what we truly are, far more than our abilities”

Chi sy’n siapio’ch dyfodol o’r dewisiadau rydych chi’n ei wneud”. 
Meddyliwch ydych dewisiadau chi yn eich dal chi yn ol? 

Yn ail – “Nid anelu’n uchel yw’r perygl mwyaf i ni ond anelu’n rhy isel”
Does neb yn hoffi methiant. Maen digon hawdd gosod targedau bach 
a’u cyflawni. Ond meddyliwch os oes cyfle i anelu’n uwch- pwy a wyr 
ble fyddech chi’n cyrraedd? Ond, os nad ydych yn trio fyddwch chi 
byth yn gwybod.

“The greater danger for most of us is not that our aim is too high and 
we miss it, but that it is too low and we reach it.”

Yn drydydd - “Cymerwch gyflifoldeb personol. Allwch chi ddim newid 
amgylchiadau o’ch cwmpas, tymhorau’r flwyddyn na’r tywydd ond mi 
allwch newid eich hun”

Cyfrifoldeb personol. Dau air sy’n allwedd i lwyddiant. Y chi sy’n gyfrifol 
am bopeth fyddech chi’n gwneud yn eich bywyd. Os ydych chi eisiau 
newid, rhaid dechrau drwy edrych yn y drych. Mae’n cymryd dewrder i 
gymryd cyfrifoldeb. Maen llawer haws gweld bai ar rywun arall am eich 
problemau neu fethiannau.

And my last quote “You must take personal responsibility. You cannot 
change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can 
change yourself”.

Allai ddim siarad o’ch blaen chi chwaith heb eich atgoffa chi o’r hyn 
sy’n ein gwneud ni’n unigryw. Y Gymraeg. Mewn byd ble mae pawb yn 
siarad Saesneg- byddwch yn wahanol a siaradwch Gymraeg. Byddwch 
yn falch o’ch gallu a siaradwch eich iaith gyda hyder.

To finish I could have talked about individual accomplishment within 
our year. It would have been remiss of me to do so. To me, each and 
everyone of you year 11 are equally important and everyone of your 
successes in life is important to me and to Ysgol Glan Clwyd. 

Felly i orffen, mi faswn i wedi gallu son am lwyddiannau unigolion yn 
ein blwyddyn ni. Ond i mi un flwddyn yda ni. Un tim mawr yn gweithio 
gyda’n gilydd ac i mi mae llwyddiant pob un ohonoch chi yn bwysig. 
Pob un. 

A new chapter means the latter must end. Here we are at your final 
page of our chapter. 

Mae dechrau pennod newydd bob amser yn golygu bod yn rhaid i’r un 
blaenorol ddod i ben. Dyma ni felly ar dudalen olaf ein pennod ni. Pob 
lwc ym mhopeth rydych chi’n ei wneud blwyddyn 11. Mwynhewch, 
mwynhewch a byddwch lawen!

Geiriau gan Mr Dewi Owen
Pennaeth Cynnydd Bl.11 (2019)
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Fe allwch weld yr holl luniau o’r Cofnod Cyrhaeddiad ar y linc isod. Neu cliciwch yma
https://drive.google.com/drive/folders/1XlawSsiv88TS202biGImKiQ5xeYqEIwG?usp=sharing
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