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Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

1af – Dawns Cyfansoddiad Creadigol Bl. 7 a Dan 19 Oed 

1af – Ifan Llywelyn – 
Unawd Pres Bl. 7 - 9
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1af – Anest Eirug – Rhyddiaith Bl. 8 1af – Seren Jenkins – Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 & 8

Uchod - 3ydd – Ifan Llywelyn – Unawd Llinynnol Bl. 7-9

Chwith -  2il – Sophie Neal – Unawd Chwythbrennau Bl. 7 - 9
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Uchod - 2il – Ensemble 15-25 Oed 
Llun:    Lluniaullwyfan.com

2il – Catrin Huws – Unawd Telyn Bl. 7-9

3ydd – Beca Williams – Unawd Cerdd 
Dant Bl. 7-9
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Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru
Mae gyrfa gerddorol Mared Pugh-Evans yn mynd o nerth i nerth yn dilyn ei llwyddiant yn 3ydd 
Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru, a gynhaliwyd yng Nghaernarfon o 20 i 26 Ebrill. Fe ddaeth i’r brig 
gyda dwy delynores arall a enillodd ysgoloriaethau o £1,500 yr un yn yr Adran Ieuenctid ar gyfer 
cerddorion 19 mlwydd oed ac iau. 

Yn y rownd gyntaf cyflwynodd 17 o gystadleuwyr o 8 gwlad raglen o 15 munud o gerddoriaeth, i 
gynnwys un gwaith gan gyfansoddwr o Gymru, i’r panel o feirniaid nodedig: Jeremy Huw Williams, y 
bariton adnabyddus o Gymru; Imogen Barford, Pennaeth y Delyn yn ysgol gerdd a drama y Guildhall 
yn Llundain; a Helen Davies-Mikkelborg, y delynores fyd-enwog sydd bellach yn byw yn Denmark, 
ond sydd â’i gwreiddiau yn Aberystwyth. 

Dewisodd y panel beirniaid chwe thelynores i symud ymlaen i’r ail rownd ble y byddai rhaid 
iddynt gyflwyno rhaglen newydd o 20 munud, i gynnwys darn gosod o waith William Mathias, a 
fyddai wedi dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed eleni. Rhoddwyd cyfle i’r cystadleuwyr gyflwyno un 
ai y 3 Improvisations adnabyddus iawn neu un symudiad o’i Sonata i’r Delyn sydd yn llawer llai 
adnabyddus. 

Meddai Mared: “Pan awgrymodd fy athrawes y dylwn chwarae un symudiad o’r Sonata, roeddwn yn 
poeni braidd gan nad oeddwn wedi ei chlywed o’r blaen – ond mae’r ail symudiad yn ddarn bywiog, 
ysgafn tebyg i ddawns ac roedd yn her i’w ddysgu. Roedd yn well gen i wneud hyn na mynd yn ôl at 
yr Improvisations eto, ac fel mae’n digwydd fi oedd yr unig berson yn yr ail rownd i chwarae’r Sonata.”

Yn dilyn y rownd derfynol yma, barnwyd mai Mared oedd enillydd yr ysgoloriaeth o £1,500 a 
gyflwynwyd i’r ŵyl gan Gyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias, ac mai Linda Simanauskite, 
Lithwania a Cassandra Tomella, Yr Eidal, oedd enillwyr y ddwy ysgoloriaeth £1,500 a gyflwynwyd gan 
The Sickle Foundation. 

Ar y dydd Iau bu’r enillwyr yn diddanu ymwelwyr i’r ŵyl mewn cyngerdd byr amser cinio, ac yn 
hwyrach derbyniodd Mared wahoddiad gan y Dr Rhiannon Mathias i ymuno â hi mewn cyflwyniad 
am ei thad a’r cyfansoddwr enwog, a drefnwyd yn arbennig ar gyfer disgyblion y Pagoda Arts Centre, 
Lerpwl. 

Roedd y plant o’r ganolfan ddiwylliannol Tsieineaidd wedi 
ymweld â Chaernarfon i chwarae mewn cyngerdd gyda’u 
hathrawes, a gan iddynt astudio Mathias dros y misoedd 
blaenorol roedd hwn yn gyfle iddynt glywed am y dyn, y tad 
a’r cyfansoddwr gan ei ferch, ac i fwynhau perfformiad o’i 
waith gan Mared. 

Dyma benllanw blwyddyn lwyddiannus arall i Mared am 
iddi ennill y Rhuban Glas dan 16 yn Eisteddfod Genedlaethol 
Dinbych yn 2013 a Gwobr Iau Gŵyl Pencerdd Gwalia ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr y llynedd.

Caiff Mared ei hyfforddi gan Caryl Thomas, Pennaeth y 
Delyn, Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru.
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Bl. 11 a 13 yn gadael
Dymunasom bob hwyl i’r disgyblion a adawodd yr ysgol i ddechrau ar eu cyfnodau astudio cyn sefyll eu 
harholiadau allanol.  Gellir gweld mwy o luniau ar ein gwefan.

              Christopher Gillison, Iestyn Morgan-Jones, Siôn Jones, Liam Davies a Rhydian Davies

Sioned Newman, Cara Evans, Ffion Morgan, Ffion Edwards, Anwen Morris a Beca Davies

      Ffion Griffiths, Elan Elidyr, Beatrice Edwards, Eilir Huws a Marged James
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Arddangosfa Penweddig 40
Fel rhan o ddathliadau Penweddig 40 eleni agorwyd arddangosfa yn Amgueddfa Ceredigion gan Mme 
Carol Izri, dirprwy bennaeth yr ysgol.  Trefnwyd yr arddangosfa gan y Dr Marion Löffler, is-gadeirydd 
Cymdeithas Cyfeillion yr ysgol, a Carrie Canham, curadur Amgueddfa Ceredigion.   Cynhaliwyd yr 
arddangosfa tan ddiwedd mis Mehefin, a diolch i’r sawl a fenthycai eitemau i’w harddangos.

Canu Dros yr Haf
Mynychodd Jordan Jones Bl. 10, gwrs preswyl yn Godalming, 
Surrey, am bythefnos ym mis Awst.  Cafodd ei dderbyn i’r Youth 
Musical Theatre wedi ei gyfweliad llwyddiannus lle y bu raid 
iddo actio ac actio ar y pryd, ac fe’i haseswyd ar dechneg a 
mynegiant canu, techneg dawnsio a symudiad byrfyfyr.
Perfformiodd y cwmni theatr ‘Ali & Nino’ ar ddiwedd y cwrs yn 
Bracknell a meddai Jordan “Edrychais ymlaen at y profiad.  Mae 
yna gysylltiad gyda Cheredigion  gan fod cynhyrchydd y theatr 
wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth.”   
Mae Jordan yn cerdded yn ôl traed Sam Ebenezer, cyn-Brif 
Fachgen yr ysgol a ddewiswyd i fod yn aelod o’r cwmni theatr 
ddwy flynedd yn ôl.

Cadwch mewn cysylltiad…
Weithiau mae’r ysgol yn anfon negeseuon a llythyrau at rieni / warcheidwaid 
trwy e-bost a neges destun.  Os hoffech dderbyn gwybodaeth yn y fformatiau 
hyn neu os ydych am roi gwybod am unrhyw newidiadau i’ch manylion sydd 
gyda ni, anfonwch e-bost i : 
ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk  

 Cofiwch roi gwybod hefyd os ydych wedi darparu   
  eich manylion ond nid ydych yn derbyn gohebiaeth  
 gan yr ysgol.
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Canlyniadau Athletau Ceredigion
Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a fu’n cystadlu 
yn Nhregaron ym mis Mai.  

Bechgyn Bl. 7 
800m – Jac Jones – 1af

1500m – Siôn Evans – 1af

Clwydi – Cai Jones – 1af

Pwysau – Joseph Gwillim – 3ydd

Naid Uchel – Huw Taylor – 1af

Naid Hir - Siôn Evans – 2il

Merched Bl. 7
100m – Lisa Cowdy – 1af

800m – Sioned Wallwork – 1af

1500m – Sioned Wallwork – 1af

Clwydi – Gwenllian Thomas – 3ydd

Pwysau – Caitlin Davies – 3ydd

Cyfnewid – Penweddig – 2il

Bechgyn Bl. 8
Naid Hir – Tommy Sandford – 3ydd

Merched Bl. 8
300m – Sioned Rimmer – 2il

1500m – Dwynwen Davies – 3ydd

Naid Hir – Mary Grice Woods – 1af

Bechgyn Bl. 9
300m – Aron Cowdy – 3ydd

800m – Gethin ap Dafydd – 2il

1500m – Thomas Evans – 1af

Merched Bl. 9
800m – Hana Bailey – 1af

1500m – Catrin Skym – 1af

Naid Hir – Sharna Allmark – 3ydd

Cyfnewid – Penweddig – 3ydd

Bechgyn Bl. 10
100m – Jack Rimmer – 2il

Pwysau – Lewis Ellis Jones – 1af

Disgen – Gwion Morgan Jones – 3ydd

Merched Bl. 10
100m – Ffion Roberts – 3ydd
300m – Sioned Evans – 3ydd

1500m – Ffion Wyn Roberts – 3ydd

Clwydi – Sioned Evans – 3ydd

Gwaywffon – Ffion Roberts – 2il

Disgen – Lucy Ankin – 2il

Naid Uchel  - Emily Woodward – 2il

Cyfnewid – Penweddig – 3ydd
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Yn y llun gyda’r Pennaeth Mr Gwenallt Llwyd Ifan yw Victores a Victrices Ludorum Penweddig 2014 . 
Rhes gefn (chwith i’r dde) Osian Rees-Jones, Kieron Owen, Jack Rimmer, Ffion Wyn Roberts, Aron Cowdy, 
a Stephanie Lucas. Rhes flaen (chwith i’r dde) Huw Taylor, Dwynwen Davies, Bryn Griffiths a Lucy Ankin 
(Capteiniaid ‘Hywel’, y llys buddugol ym mabolgampau’r ysgol eleni), Lisa Cowdy ac Abigail Thompson. 
Meddai Pennaeth yr adran Addysg Gorfforol Clem Thomas: “Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn, ar 
ôl cael ei ohirio ar ddau achlysur oherwydd tywydd garw. Mae’n bleser i weld pa mor frwdfrydig mae 
disgyblion Penweddig yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar ddiwrnod mabolgampau’r ysgol.”  Gallwch ddod 
o hyd i holl luniau’r diwrnod, ynghyd â’r holl ganlyniadau, ar y wefan.

Victores a Victrices Ludorum 2014

Brwdfrydedd, cariad at iaith a gosod esiampl dda yw nodau swyddogion Penweddig 
am 2014-2015.  Etholwyd Dafydd Rees yn Brif Fachgen a Mabli Mair yn Brif Ferch.  Yn eu 
cynorthwyo mae eu dirprwyon Siôn Cowdy, Siriol Dafis a Megan Meredith, a’r Swyddogion 
eleni yw Jeno Lewis, Gwern Penri a Tomos Watson.

Swyddogion y Chweched 2014-2015
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Llwyddiant Dyfais Newydd
Mae Gwobrau Arloesedd CBAC yn dathlu gwaith Dylunio a Thechnoleg Safon Uwch a TGAU dyfeisgar 

a gwahanol o ansawdd uchel.  Dewiswyd yr 20 
prif brosiect yng Nghymru gan dîm o Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru, diwydiant, busnes, Addysg Uwch, 
a CBAC.  Llongyfarchiadau i Ioan Evans, gynt o Fl. 12; 
dewiswyd ei waith Uwch Gyfrannol.  Mae prosiect Ioan 
sef system cloi a chodi defaid, yn rhoi platform paratoi 
di-ffwdan i berchnogion defaid arddangos.
Arddangoswyd dyfais Ioan yn Venue Cymru, Llandudno 
ar 22 a 23 Medi ac yn Stadiwm SWALEC, Gerddi 
Soffia, Caerdydd, ar 6 a 7 Hydref, lle y cyhoeddwyd yr 
enillwyr gan Carwyn Jones, Prif Weinidog y Cynulliad 
Cenedlaethol.  Yn ôl Gerallt Williams, Pennaeth DT: 
”Roeddem yn falch iawn fel adran bod gwaith Ioan 
wedi ei ddewis ar gyfer y wobr/arddangosfa urddasol 
hon.  Roedd yn newyddion gwych i’r adran DT ac i 
Benweddig, bod gwaith Ioan wedi ei gydnabod a’i 
ddewis drwy Gymru gyfan.  
Gweithiodd Ioan yn galed ar yr elfen ymarferol, a 

chynhyrchodd gynnyrch gwerthadwy iawn.”

Medalau am Nofio
Yn ddiweddar cystadlodd Seren Griffith, Dylan 
Skym a Sioned Wallwork o Fl.8, yng Ngala Nofio 
ADASC (Clwb Nofio Amatur Cylch Aberystwyth) 
yng Nghanolfan Hamdden Plascrug. Daeth Seren 
yn 3ydd yn y 100m dull blaen, dull pili pala, dull 
broga, cymysg unigol a’r 800m dull rhydd. Hefyd 
fe ddaeth yn 2il yn y 100m dull cefn. Daeth Dylan 
yn 3ydd yn y 800m dull rhydd, 100m dull pili pala 
a’r 100m dull cefn, a hefyd daeth yn 4ydd yn y 
100m dull blaen a’r 100m dull broga. Derbyniodd 
Sioned fedalau am ddod yn 1af yn y 100m dull 
rhydd, dull cefn, dull pili pala, dull broga, cymysg 
unigol ac yn y 800m dull rhydd.

Llwyddiant Rygbi i 
Ddisgyblion Bl. 7
Bu wyth disgybl Bl. 7 yn aelodau 
o dîm a gymerodd rhan yn 
nhwrnamaint Gŵyl Rygbi a 
drefnwyd gan Glwb Rygbi 
Llanidloes.  Wedi diwrnod o gystadlu 
yn erbyn pedwar tîm, fe wynebodd 
y bechgyn dîm Llanfair-ym-Muallt 
yn y gêm derfynol, a’u curo 14 - 7.  
Dyfarnwyd iddynt deitl ‘Enillwyr 
Dan-12 2014’.
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Siwan yn Anleu’n Uchel
Dewiswyd Siwan Burrell, Bl.12, 
i gymryd rhan mewn gwersyll 
hyfforddi Saethu Pistol Aer, ym 
mis Tachwedd, er mwyn paratoi 
ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo 
yn 2020. Wedi iddi gynrychioli 
Prydain Fawr yn y Gystadleuaeth 
Ryngwladol Saethu Iau yn Bisley, 
Surrey yn ystod yr haf, lle enillodd 
Efydd yn y gystadleuaeth Grand 
Prix, ac Aur yn y rownd derfynol, 
edrychodd Siwan ymlaen at ei 
her nesaf: “Mae’n fraint i mi gael 
fy newis i fynychu’r gwersyll 
hyfforddi ac er i mi edrych ymlaen, 
roeddwn yn eithaf nerfus hefyd.”

Enillwyr ‘Top of the Bench’
Ysgol Penweddig yw enillwyr cystadleuaeth 
cemeg ‘Top of the Bench’ (rhanbarth Canolbarth 
Cymru), a gynhaliwyd yng Ngregynog ar Hydref 
14. Cynhelir y gystadleuaeth yn flynyddol gan y 
Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Yn y llun (chwith 
i’r dde ) mae Joey de Sousa, Rose Gillison, Cari 
Taylor a Caredig ap Tomos, a byddant yn mynd 
ymlaen i gynrychioli Canolbarth Cymru a’r 
ysgol yn y rownd derfynol yn Loughborough 
flwyddyn nesaf.

Gwasanaeth Dyngarol
Codwyd £3500 yn ystod y flwyddyn 2013-2014, a 
chyflwynwyd sieciau i nifer o elusennau yn y  
Gwasaneth Dyngarol blynyddol.  Ymysg yr 
elusennau eleni oedd Ffibrosis Systig, Cymorth 
Cristnogol, Ward Angharad Ysbyty Bronglais, 
Ambiwlans Awyr, Diwrnod y Llyfr, Tŷ Hafan/
Cymdeithas Strôc, Apêl Angharad, Ward Alice yn 
Ysbyty Orthopedig Robert Jones ac Agnes Hunt, 
Plant Mewn Angen, Race For Life, Ymddiriedolaeth 
Canser yr Arddegau, DEBRA, Amnesty International, 
Cymorth Canser Macmillan a Jeans for Genes.

Twitter

Gallwch nawr ddilyn yr ysgol ar  
Twitter @YsgolPenweddig
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Penweddig yn Cyflwyno Baton 
Ras yr Iaith
Penweddig oedd yn gyfrifol am greu baton 
cyntaf erioed Ras yr Iaith ac fe’i cyflwynwyd 
i Siôn Jobbins ar ran mentrau Iaith Cymru. 
Noddwyd y Baton gan Fentrau Iaith Cymru a 
chafodd ei basio o law i law ar hyd taith y Ras 
o Fachynlleth i Aberteifi ar ddydd Gwener 20 
Mehefin 2014. 

Gerallt Williams, Pennaeth Adran Dylunio a 
Thechnoleg yr Ysgol ac Wyn Moon  o Ddole, fu’n 
gyfrifol am y baton, gyda Wyn yn ei naddu a 
Gerallt yn gyfrifol  am ei addurno.

“Mae Wyn yn gyn-ddisgybl ym Mhenweddig 
ac mae ganddo blentyn yn yr ysgol ar hyn o’r 
bryd a digwyddais sôn wrtho am y cyfle i Ysgol 
Penweddig greu baton ar gyfer Ras yr Iaith. 
Cynigiodd ef greu’r baton a defnyddio coed 
roedd ef wedi ei gael o’r hen Ysgol Ardwyn, sef 
safle’r ‘hen’ Benweddig hefyd, wrth gwrs.    
Aeth Wyn ati i gerfio’r pren derw 
o hen ddesg o Ysgol Ardwyn 
ac fe es i ati  wedyn i addurno’r 
baton gyda logo trisgell Celtaidd 
y Ras, y flwyddyn ac enw’r 
noddwyr, Mentrau Iaith Cymru,” 
esboniodd Gerallt. 

“Doedd hi ddim yn hawdd 
gwneud y gwaith crefft 
oherwydd siâp cromlin y pren.  
Yn ogystal â defnyddio hen bren 
o Ysgol Ardwyn, mae’r gorffeniad 
o g ^wyr gwenynen leol o Gomins 
Coch a gedwir gan W.I. Griffiths. 

Rwy’n falch iawn felly fod naws a hanes lleol a 
Chymreig cryf i’r baton yma,” esboniodd Gerallt. 

“Roedd yn bleser ac anrhydedd gael 
ein gofyn i greu baton pwysig fel 
hwn - yn enwedig y baton cyntaf 
i Ras yr Iaith. Roeddem yn falch 
fel ysgol i gefnogi menter bwysig 
fydd yn hybu’r iaith Gymraeg a’n 
diwylliant - rhywbeth sy’n agos iawn 
at galon pob person sydd â chyswllt 
ag Ysgol Penweddig.”

Ras hwyl gyfnewid dros yr iaith 
Gymraeg yw Ras yr Iaith. Fe’i 
cynhaliwyd ar ddydd Gwener 20 
Mehefin gan redeg drwy ganol trefi 

Machynlleth, Aberystwyth, Tregaron, Llanbedr 
Pont Steffan, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, 
Castell Newydd Emlyn a gorffen yn Aberteifi. 
Noddwyd a rhedwyd y cilomedrau ar hyd y 
daith gan gymdeithasau, ysgolion, busnesau a 
chlybiau lleol. Buddsoddwyd yr elw a godwyd 
o’r Ras nôl ar ffurf grantiau i hybu’r Gymraeg 
yn yr ardal. Mae Ras yr Iaith yn seiliedig ar rasys 
hwyl eraill dros ieithoedd Llydaw, Iwerddon 
a Gwlad y Basg. Rhedodd dirprwyaeth o’r 
Iwerddon a Gwlad y Basg yn y Ras eleni.

Râs gyfnewid dros yr iaith 
Gymraeg o Senedd-dy 

Glyndwr ym Machynlleth 
ar y 13 Medi 2013

i Gastell Aberteifi ar 
ddydd Sul 15 Medi 2013. 

Bydd unigolion, teuluoedd, buesnesau 
etc etc yn talu £50 i noddi 1 kilomedr 
a chario baton y ras. Bydd Râs yr Iaith 
yn uno gwlad a thref, pobl o wahanol 

oed a chefndir a hefyd siaradwyr 
Cymraeg, dysgwyr a’r di-Gymraeg wrth 

i ni gyd redeg a dathlu’r Gymraeg.

Machynlleth i
Aberteifi Medi 2013 

 Dathlu’r iaith Gymraeg
 Cryfhau’n cymunedau
 Tynnu pobl at ei gilydd
 Hybu mudiadau lleol
 Codi proffil cymunedau
 Hybu iechyd gorfforol
 Codi arian

Dewch i redeg, cefnogi a dathlu!
www.rasyriaith.org @YRas_cy           @YRas_en

Râs gyfnewid dros yr iaith 

hRhedeg dros 
yr iaith! 2013

RasyrIaith_Flyer_01.indd   1 26/02/2013   19:06
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Canlyniadau Chwaraeon
Rygbi
Dydd Mercher 22 Hydref 2014
Dan 13: Penweddig 17 - Aberteifi 7
Dan 15: Penweddig 49 - Aberteifi 5
Tîm Hŷn: Penweddig 29 - Aberteifi 0

Dydd Mercher 1 Hydref 2014
Bl. 11: Penweddig 45 - Tregaron 14
Bl. 9: Penweddig 55 - Tregaron 0

Pêl-droed
Dydd Mercher 1 Hydref 2014
Bl. 7: Penweddig 6 - Tregaron 1

Hoci
Dydd Mercher 22 Hydref 2014
Tîm Hŷn: Penweddig 2 - Aberteifi 1
Bl. 9: Penweddig 1 - Aberteifi 2

Dydd Mercher 1 Hydref 2014
Tîm Hŷn: Penweddig 5 - Tregaron 0
Bl. 9: Penweddig 5 - Tregaron 0

Pêl-rwyd
Dydd Mercher 22 Hydref 2014
Bl. 8: Penweddig 33 - Aberteifi 0
Bl. 10: Penweddig 9 - Aberteifi 12

Dydd Mercher 1 Hydref 2014
Bl. 8: Penweddig 10 - Tregaron 4
Bl. 10: Penweddig 12 - Tregaron 8

Llwyddiant Gymnasteg
Daeth Delun Roberts, bl. 8, yn 3ydd ym Mhrydain, 
yn rownd derfynol ‘Tumbling’ y Cynllun Datblygu 
Cenedlaethol 10-13 oed. 
Yn dilyn ei llwyddiant ym mis Gorffennaf yng 
Nghanolfan Chwaraeon Telford, dywedodd Delun: 
“Roedd yn gystadleuaeth anodd - doeddwn i 
ddim yn gwybod sut y byddai pethau’n gweithio 
allan . Aeth fy ail rediad yn anghywir , ond 
llwyddais i gwblhau’r gorffeniad yn gywir .”

‘Cysgu’n Brysur’
Detholwyd tua deg ar hugain o berfformwyr 
ar draws Cymru i gymryd rhan yn sioe gerdd 
Theatr Ieuenctid yr Urdd ‘Cysgu’n Brysur’, ac  
ymysg yr actorion oedd Jordan Ainslie-Rogers, 
Dylan Edwards, Kelsey Thompson,  
Ceri Jones, Llew Evans ac Elin Haf.  
Perfformiwyd y cynhyrchiad yng nghlwb 
nos Pier Pressure ym mis Gorffennaf.  Gyda 
cherddoriaeth a gyfansoddwyd gan Bromas, 
a chyfarwyddyd cerdd gan gyn-ddisgybl 
Rhodri Taylor, seiliwyd y ddrama mewn ystafell 
ddosbarth a chafwyd ciplun o fywyd aelodau’r 
chweched dosbarth wrth iddynt fyfyrio ar 

ddigwyddiadau yn eu bywydau.  “Cymerwyd tua 30 diwrnod i baratoi’r sioe” meddai Ceri Jones, “gyda 
diwrnodau hir o 9 y bore tan 10 y nos, o ganu, actio a dawnsio.”
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Cyngerdd Ymddirideolaeth Canser yr Arddegau
Fis Gorffennaf cafwyd gwledd o ddiddanu yn neuadd yr ysgol wrth i ddisgyblion a staff godi arian ar 
gyfer Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Mae’r Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau wedi bod yn ddefnyddiol i blant yn eu harddegau a’u 
teuluoedd, gan ddarparu llawer o gefnogaeth a chyngor wrth i’r bobl ifanc dderbyn triniaeth ar gyfer 
canser yn yr uned YCA yng Nghaerdydd.

Ysgoloriaethau i Ddisgyblion Bl. 13
Dyfarnwyd ysgoloriaethau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
gwerth £3000 yr un i Eilir Huws a Meinir Williams, gynt o flwyddyn 
13.  Roeddent ymysg y 42 o ddisgyblion ar draws Cymru a 
ddewisodd astudio o leiaf 66% o’u cwrs gradd yn y Gymraeg.

Clwb Gwaith Cartref
Bob nos mae’r ysgol yn cynnal Clwb Gwaith Cartref lle mae 
disgyblion yn cael y cyfle i ddefnyddio holl gyfleusterau’r 
Ganolfan Adnoddau y tu allan i oriau ysgol. 

Mae’r clwb yn dechrau am 3.30 ac y mae aelod o staff yn 
bresennol i gynorthwyo disgyblion gyda’u gwaith, yn 
enwedig o safbwynt cywirdeb iaith. Daw’r clwb i ben am 
4.45 ac am 4.15 ar nos Wener. 
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Sioe Diwedd Blwyddyn & Barbeciw
Agorwyd y sioe eleni gan Mrs. Pam John, cyn-aelod 
o staff, ar noson braf o haf ym mis Gorffennaf.  
Arddangoswyd gwaith ymarferol TGAU a Safon 
Uwch yr adrannau Celf a DT, a chafwyd barbeciw gan 
Gymdeithas y Cyfeillion.  Gallwch weld holl luniau’r 
noson ar wefan yr ysgol. 

 

Ychwanegu at y Casgliad…
Teithiodd Sioned Wallwork, Bl. 8, i Wlad yr Haf ar ddiwedd mis 
Hydref, i gynrychioli Clwb Nofio Aberystwyth yng Nghyfarfod 
Agored Millfield.  
Meddai Sioned: “Roedd cystadleuwyr yno o Gymru, De Lloegr, a 
Llundain, a bu awyrgylch cystadleuol a chymdeithasol.”  
Enillodd hi aur yn y 100m dull rhydd, arian yn y 50m dull rhydd, 
efydd yn y 100m dull cefn, ac efydd yn y 50m dull cefn. .

Llwyddiannau Canu Emily
Llongyfarchiadau i Emily Jones, Bl. 11, ar gael ei dewis i fod 
yn aelod o Gôr Hyfforddi Côr Cenedlaethol Cymru.  
Yn gyn-aelod o Only Kids Aloud, bydd Emily yn mynychu 
chwe diwrnod o hyfforddiant yn Nhrefynwy, ym mis Mawrth 
2015.
Enillodd gystadleuaeth ‘Young Singers’ Rotari Aberystwyth 
yng nghanol mis Tachwedd gyda’i pherfformiad o ‘Silent 
Worship’ gan Handel.  
Bydd Emily yn mynd ymlaen i gynrychioli Rotari 
Aberystwyth yng Nghaerfyrddin ym mis Chwefror.
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Cystadleuaeth FfotoAber
Cipiodd dau o ddisgyblion Penweddig safleoedd cyntaf, ail a thrydydd yn adran 
ysgol uwchradd cystadleuaeth FfotoAber eleni.  
Enillodd lluniau Jeno Lewis, Bl. 13, y wobr gyntaf a’r trydydd gwobr, gyda Llŷr 
Williams, Bl. 7, yn ail.  
Arddangosir eu gwaith ar y thema ‘Tyfu a Ffynnu’, yng Nghanolfan Arad Goch.

 

           Jeno Lewis – 1af
 

          

          Llŷr Williams – 2il 

                                     Jeno Lewis – 3ydd
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Ymweliad Prifardd
Daeth y Prifardd Ceri Wyn Jones a’r 
Urdd i’r ysgol ganol mis Hydref, fel 
rhan o’u taith o amgylch ysgolion 
uwchradd Ceredigion.  Cafwyd sesiynau 
gyda disgyblion 8 i ddatblygu sgiliau, 
technegau a syniadau am farddoni.

Maes-P
Yng nghanol eu taith haf eleni fe alwodd Y 
Bandana ac Y Ffug ym Mhenweddig i ddiddanu 
staff a disgyblion.  Yn ogystal cafwyd perfformiad 
gan y grŵp lleol The Bird and the Beards yn 
neuadd yr ysgol.  Gellir gweld holl luniau’r 
cyngherddau ar wefan yr ysgol.

Chwith- Y Ffug

Isod - Y Bandana


