
Digwyddiad blynyddol yng nghalendr yr Ysgol erbyn hyn yw’r Noson

Wobrwyo; cyfle i ni groesawu cyn-ddisgyblion a’u teuluoedd yn ôl i’r

Ysgol wrth i ni ddod at ein gilydd yn neuadd yr Ysgol ar nos Iau olaf

Tymor y Gwanwyn a hynny er mwyn cydnabod llwyddiant

academaidd ac allgyrsiol ein myfyrwyr. Mae’n arferiad gofyn i rywun roi

anerchiad yn ystod y noson, y siaradwr gwadd gafodd wahoddiad

eleni oedd y Prifardd Tudur Dylan Jones ac roedd y disgwyl yn fawr, ond

diolch iddo am ei barodrwydd i ddychwelyd i’r Ysgol ac yntau wedi

treulio cyfnod fel athro yn yr Adran Gymraeg yn ogystal â bod yn riant

gyda ni pan fu ei ferched yn ddisgyblion yn yr ysgol. Fodd bynnag, yn

wyneb y sefyllfa bresennol, nid oedd modd i ni gynnal y ddefod

arbennig hon eleni.

Felly, er mwyn rhannu’r llwyddiannau hyn gyda chi, dyma enillwyr y 

gwobrau am eleni;

Gwobr Bro Myrddin am lwyddiant academaidd yn yr arholiadau Safon

Uwch – Efa Jones, Manon Dafydd Jones a Cian Woodward

Gwobr Goffa Beti Hughes am lwyddiant academaidd yn Safon Uwch a 

chyfraniad i fywyd diwylliannol yr Ysgol – Annell Dyfri a Harri Jones

Tlws Gareth Evans am gyfraniad i fywyd diwylliannol yr ysgol – Catrin

Lewis

Tlws Gareth Evans am ymdrech gyson ym mlwyddyn 10/11 neu 12/13 –

Iestyn McAvoy a Trystan Davies.

Gwobr St Peter’s Players am gyfraniad i weithgareddau drama – Catrin

Lewis

Tlws Coffa Megan a Myfanwy am waith creadigol o safon uchel – Cerys 

Bennett.

Tlws Coffa Rhian Denby Jones am yr ymdrech orau yn TGAU Hanes –

Lauren Mote a Lucy Jones.

Tlws Yr Adran Fusnes – Cadi Evans a Sioned Raymond

Tlws Hugh Griffiths am yr ymdrech orau yn TGAU Gwyddoniaeth – Mia 

Haf Rees

Gwobr Ieithoedd Tramor Modern am y perfformiad gorau mewn

Ieithoedd Tramor Modern ym mlwyddyn 11 neu 13 – Megan Tyler

Gwobr Disgybl y Disgyblion i’r disgybl greodd yr argraff fwyaf ar ei gyd-

ddisgyblion – Cai Phillips.



Gwobr Capel Y Priordy am ymdrech arbennig mewn Addysg Grefyddol

– Gethin Hopley. Mae hon yn wobr newydd ar gyfer eleni yn rhoddedig

gan Gapel y Priordy a diolch iddynt am eu haelioni.

Mae gennym lu o gerddorion talentog yn yr ysgol ac mae’r ddwy wobr

nesaf yn cydnabod hynny;

Tlws Andrew Rees i gerddor neu gerddorion gorau’r ysgol – Andrea 

Chang Jones.

Tlws yr Adran Gerdd am y perfformiad gorau yn TGAU Cerddoriaeth –

Catrin Owen.

Rydym yn lwcus iawn yn yr ysgol hefyd o’r holl ddisgyblion sydd yn gallu

dangos eu doniau ar y meysydd chwarae ac mae’r tlysau nesaf yn

cydnabod hynny;

Tlws Coffa Margaret Morris am y perfformiad gorau yn Addysg Gorfforol

gan ddisgybl yn ml.13 – Kate Howell.

Tlws yr Adran Addysg Gorfforol am y perfformiad gorau yn TGAU Addysg

Gorfforol – Rachel Fice.

Tlws Elin Ruth Jenkins am y perfformiad gorau mewn pêl-rwyd – Leah 

Thomas

Tlws Non Jenkins am y perfformiad gorau mewn nofio – Nia Conlon / 

Deryn Cressey-Rodgers

Tlws Peter Hughes Griffiths am ei wasanaeth i bêl-droed o fewn yr Ysgol –

Mabon Evans.

Tlws Emlyn Schiavone am wasanaeth i rygbi o fewn yr ysgol – Harri Jones.

Tlws Rheon ac Elliw James am gyfraniad i Athletau yn yr ysgol – Eva 

Edwards.

Llongyfarchiadau i bawb ar eich cyrhaeddiad a diolch am eich

cyfraniad clodwiw at fywyd yr Ysgol. Ymfalchïwn yn llwyddiant ein

disgyblion a dymunwn yn dda iddynt i'r dyfodol.


