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Annwyl Rieni / Ofalwyr 

 

Mae’r tymor yma wedi bod yn un prysur iawn yn yr 

ysgol gyda’r disgyblion hŷn yn sefyll arholiadau 

TGAU a Safon Uwch; arholiadau ymarferol mewn 

Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol, Ffiseg, Cemeg a 

Drama a nifer wedi cystadlu yn llwyddiannus  yn 

Eisteddfod yr Urdd. Bu rhai o’r  ysgol hefyd yn 

llwyddiannus yng nghystadleuaeth Cymdeithas 

Maldwyn gyda Rhun Bleddyn, Miriam Davies ac Ilan 

Jones yn cael eu gwobrwyo.  

 

Cafwyd noson i ddathlu llwyddiannau grŵp ffilmiau 

spOILt a Tea Sports. Daeth nifer o rieni a 

swyddogion archfarchnad y  CO-OP i weld y 

ffilmiau. Hoffwn ddiolch i’r plant, Mr Nic Ros, Mrs 

Sarah Woods a chwmni Ffilm 15 am eu gwaith 

diflino a’u hymrwymiad i’r ddau brosiect hwn. 

 

Mae’r ysgol 

wedi derbyn 

grant gan 

Fwrdd yr Iaith 

Gymraeg i 

hyrwyddo’r 

defnydd o’r 

Gymraeg yn 

yr ysgol ac 

rydym wedi prynu offer fydd yn ein galluogi i greu 

sioeau radio. Felly ar ôl gwyliau’r Pasg bydd y plant i 

gyd yn cael cyfle i greu sioeau radio eu hunain fydd 

yn cael eu darlledu yn ystod yr egwyl a’r awr ginio. 

Bwriedir rhoi’r rhaglenni ar wefan yr ysgol er mwyn 

i rieni gael gwrando ar  BODLEDIAD (PODCAST). 

 

 

Rydym wedi gwobrwyo 162 o blant am lwyddo i 

ennill dros 75 pwynt clod yn ystod hanner tymor 

cyntaf y flwyddyn. Derbyniodd pawb dystysgrif a 

thynnwyd enw ugain ohonynt allan o het a 

derbyniodd yr ugain hyn daleb Argos gwerth £5. 

Derbyniodd 130 o ddisgyblion dystysgrif 

presenoldeb am yr un cyfnod am fod yn bresennol 

yn yr ysgol dros 95% o’r amser. 

 

Mae ffocws Llywodraeth Cymru wedi newid erbyn 

hyn: yn y gorffennol roeddent yn ceisio lleihau nifer 

y disgyblion oedd yn absennol heb ganiatâd. Erbyn 

hyn maent yn ffocysu ar unrhyw absenoldeb boed 

hyn gyda chaniatâd a’i peidio. Mae rhai ohonoch 

wedi derbyn llythyron yn mynegi pryder bod eich 

plentyn wedi bod yn yr ysgol am lai na 90% o’r 

amser. Targed gan y llywodraeth yw’r ffigwr hwn ac 

mae i gyfrif pam ein bod yn cael ein gosod ym Mand 

5 o ran presenoldeb: ffigyrau presenoldeb yr ysgol 

yn 2010-11 oedd 89.6%. Mae’r llywodraeth yn ein 

hannog i rannu’r tabl isod gyda rhieni. 

Rwyf yn gobeithio y gwnewch ein cefnogi yn y 

mater hwn. Cofiwch fod pob dydd yn cyfrif ac nad 

oes amser da i gymryd gwyliau yn ystod y tymor.  

 

Mae dau ddisgybl  wedi bob yn brysur iawn yn rhoi 

Ein Bro at ei gilydd y tymor hwn. Diolch yn fawr i 

Lleu Bleddyn a Rhydian Price am eu gwaith 

ardderchog. 

 

Yn olaf, hoffwn ddiolch i chi rieni am eich 

cefnogaeth yn ystod y flwyddyn a dymunaf 

wyliau Pasg hapus i chi. 

 

Dafydd M B Jones 

 

Presenoldeb 

eich plentyn 
Canllawiau Cenedlaethol 

  
95 – 100% 

Siawns orau o gyflawni potensial.  Mae 

eich plentyn yn cymryd mantais llawn o 

bob cyfle dysgu. 

  
90 – 95% 

Boddhaol.  Mae’n bosib bydd angen i’ch 

plentyn gymryd amser i ddal i fyny gyda 

gwaith. 

  
85 – 90% 

Achos o gonsyrn.  Cyfateb i golli hanner 

diwrnod yr wythnos. Mae’n bosib bydd 

eich plentyn yn tangyflawni. 

  
80 – 85% 

Achos o gonsyrn. Mae’n bosib bydd angen 

i’ch plentyn dderbyn cymorth ychwanegol 

i ddal i fyny gyda gwaith. 

  
Yn is na 80% 

Mae hyn yn cyfateb i golli diwrnod yr 

wythnos. Posibilrwydd bydd eich plentyn 

yn colli allan ar addysg eang a chytbwys. 
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Dear Parents / Carers 

 

This term has been full of activity with older pupils 

taking GCSE and A Level examinations; practical tests 

in Music, Physical Education, Physics, Chemistry and 

Drama and many pupils have been successful in the 

Urdd Eisteddfod. The Montgomery Society 

Competitions also brought success to the school with 

Rhun Bleddyn, Miriam Davies and Ilan Jones winning 

prizes. 

 

The CO-OP supermarket sponsored an evening for 

parents to come and see two award winning films 

spOILt and Tea Sports. I’d like to thank the pupils, Mr 

Nic Ros, Mrs Sarah Woods and Film15 for their hard 

work and dedication to producing these excellent 

films. 

 

The school has received a grant from the Welsh 

Language Board to focus on promoting the use of the 

Welsh language in the 

school. The school has 

decided to invest the 

money in a small radio 

studio, so that all the 

pupils will have an 

opportunity to create 

their own radio 

programmes and 

broadcast them during 

break and lunch times. 

We also intend to link 

the programmes to 

our school website in 

the form of podcasts so that parents can listen to the 

budding presenters. 

 

 

We have rewarded 162 pupils for achieving over 75 

merit points during the first half term of 2012. 

Everyone received a certificate with twenty lucky 

pupils winning £5 Argos vouchers from the draw. 

Pupils who were present for more than 95% of the 

time also received certificates. 

 

The Welsh Government has recently changed the 

focus regarding attendance: in previous years they 

were concerned with unauthorised absence; but 

now they are trying to improve attendance levels 

and want to decrease absenteeism across the 

board. This is why some of you may have received 

letters expressing concern that your child’s 

attendance has been less that 90%. We as a school 

need to improve our record in this respect and move 

from band 5 for attendance. The school’s 

attendance for 2010-11 was 89.6%.  

The Welsh Government would like the table above 

to be shared with parents. I hope you will support 

the school in this matter. Remember that every day 

counts. There is never a good time to take holidays 

when your child should be at school. 

 

Two pupils have worked extremely hard to produce 

this term’s Ein Bro. I’d like to thank Lleu Bleddyn 

and Rhydian Price for their excellent work. 

 

Lastly, I’d like to thank you parents for your 

continued support and assistance during the 

year and may I wish you all a happy Easter. 

 

Dafydd M B Jones 

Your child’s at-

tendance 
National Guidelines 

  
95 – 100% 

Optimum chance to achieve well.  Your 

child is taking full advantage of every 

learning opportunity. 

  
90 – 95% 

Satisfactory.  Your child may have to spend 

time catching up with work. 

  
85 – 90% 

Cause for concern. This is equivalent to 

missing half a day of school per week. Your 

child may be at risk of underachieving. 

  
80 – 85% 

Cause for concern.  Your child may need 

extra support from you to catch up with 

work. 

  
Below 80% 

This is equivalent to missing one day of 

school per week. Your child may be miss-

ing out on a broad and balanced educa-

tion. 
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Wrth i’r rhod eisteddfodol droi 

unwaith eto, bu cyfle i ddisgyblion 

Bro Ddyfi ddangos eu doniau ar 

lwyfan y Neuadd ddydd Gwener, 2 

Mawrth yn yr eisteddfod ysgol. 

Cafwyd cwta bythefnos i ddod â’r 

Eisteddfod at ei gilydd a thrwy 

frwdfrydedd ac amynedd y 

capteiniaid o’r chweched dosbarth 

yn ogystal ag aelodau’r staff bu’r 

diwrnod yn un llwyddiannus 

unwaith eto eleni. 

 

Roedd 20 o gystadlaethau i gyd yn 

amrywio o’r difrifol i’r digri. Yr 

unawdwyr oedd ar y llwyfan gyntaf 

gyda Dyfan Parry Jones, Blwyddyn 

7, yn fuddugol o’r bechgyn iau a 

Lliwedd Jones, Blwyddyn 8 yn 

fuddugol o’r merched. Roedd 

gwên lydan ar wyneb y 

beirniaid Steffan Prys, 

Heledd Morgan a Llio Jones 

a fu’n mwynhau’r wledd 

drwy gydol y dydd.  

Wrth i’r traddodiadol 

ddirwyn i ben yn atsain 

y corn gwlad, braf oedd 

cyhoeddi mai Ilan Jones, 

Blwyddyn 12 ddaeth i’r 

brig a chipio cadair yr 

Eisteddfod eleni am ei 

stori fer. Roedd y 

beirniad o’r farn bod y stori hon yn 

llawn haeddu cynulleidfa. 

Cyhoeddir hi felly yn y rhifyn 

cyfredol o’r Blewyn Glas yn ogystal 

ag ar dudalennau 6-7 o’r rhifyn 

hwn o Ein Bro, sydd ar gael yn rhad 

ac am ddim o’r ysgol yn dymhorol. 

  

Yn dilyn y cinio, newidiwyd yr 

awyrgylch gyda’r meimiau a’r 

sgetsys yn peri i don o chwerthin a 

chymeradwyo lifo drwy’r neuadd 

orlawn wrth i’r disgyblion a’r 

athrawon ddangos eu doniau 

dirifedi ar y llwyfan. Wrth i’r 

cystadlu ddirwyn i ben doedd ond 

un gystadleuaeth ar ôl – y corau! 

Roedd pwyntiau’r tri thŷ o fewn 

trwch blewyn; pwy oedd am fynd 

â hi eleni? Llywelyn, Dewi neu 

Glyndŵr?  

 

Wedi i’r beirniaid fwrw eu 

pleidlais, camodd Mr Jones, y 

pennaeth, i’r llwyfan a chyhoeddi 

mai enillwyr haeddiannol 

Eisteddfod Ysgol Bro Ddyfi eleni 

gyda dros 100 o bwyntiau, oedd 

Glyndŵr.  

 

Braf iawn oedd gweld y disgyblion 

yn ymroi i un o draddodiadau 

pwysicaf ein cenedl a phob un yn 

ymadael â’r ysgol gyda gwên ar eu 

hwynebau o brofi gwir dalent 

ieuenctid y fro.  
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Y Ffenestr 
 
Yr oedd hi’n noswyl Nadolig yn Llidiart-y-Fynwent, a 
oedd yn enw digon anffodus i’r cartref henoed ym 
Machynlleth. Eisteddai’r preswylwyr yn glyd yn eu cad-
eiriau cyfforddus yn edrych ymlaen at gael ymweliad 
gan eu teuluoedd y diwrnod canlynol i ddathlu a chyf-
newid anrhegion a chardiau.  Broliai’r henoed ymysg ei 
gilydd am ba anrhegion y disgwylient gan eu teuluoedd. 
 
Broliai Edwina y byddai’n cael blanced drydan newydd 
sbon, nid un ail-law fel y cafodd llynedd. Edrychai Har-
old ymlaen at gael ei botel o wisgi flynyddol gan ei unig 
fab. Byddai’r botel wisgi yn para blwyddyn gyfan iddo. 
Yfai ddiferyn bychan ar y tro i wneud iddi bara. Chwyrn-
ai Doris yn braf wrth freuddwydio am yr ‘Highland Shor-
tbread’ yr oedd yn sicr o’u derbyn gan ei theulu ar ddi-
wrnod Nadolig. Syllai ‘Penri Perv’ arni yn hir. Byddai’n 
gwneud hyn yn aml pan fyddai Doris yn cysgu. Roedd o 
wedi ffansio Doris ers y diwrnod y daeth i’r cartref dair 
blynedd yn ôl. Credai Penri ei fod ef a Doris fod yn siwt-
io ei gilydd yn berffaith: roedd y mwstash mawr llwyd a 
oedd gan y ddau yn un peth a oedd ganddynt yn gyff-
redin, yn ogystal â’u diddordeb mewn rasio Fformiwla 1. 
Roedd hyn weithiau yn datblygu yn dipyn o ffrae. Cefn-
ogai Penri y gyrrwr Jenson Button, a chefnogai Doris y 
gyrrwr Lewis Hamilton, ond unwaith fe darwyd Penri yn 
anymwybodol gan fag llaw Doris gan fod Button wedi 
chwarae yn fudr a tharo Hamilton oddi ar y trac. 
 
Un dyn nad oedd yn edrych ymlaen at ddiwrnod Nadolig 
oedd Wmffra Tomos. Eisteddai yn ei gadair â golwg 
sarrug a phwdlyd ar ei wyneb. Roedd eisiau mynd n’ôl 
i’r hen ddyddiau pan dreuliai ddiwrnod Nadolig gyda’i 
deulu sef ei ferch, Maglona, ei gŵr, a’i phlant. Ond er-
byn hyn roedd Maglona a’i theulu wedi symud yn bell i 
ffwrdd i wlad dramor o’r enw ‘Ynys Môn’. Nid oedd Wm-
ffra wedi gweld ei wyresau wyth ac unarddeg oed ers 
tair blynedd, ond siaradai ar y ffôn â hwy yn aml. Yn 
anffodus nid oedd Wmffra yn siarad yr iaith a ddefnydd-
id yn Ynys Môn, felly teimlai’n drist nad oedd yn deall 
beth oedd ei ŵyresau yn dweud wrtho. Deallai ambell 
air a ddywedent oherwydd doedd iaith Ynys Môn ddim 
yn anhebyg iawn i Gymraeg.  
 
Syllai drwy’r ffenestr fawr yn edrych ar y goleuadau 
lliwgar a oedd yn addurno’r stryd, a’r Siôn Corn a oedd 
yn dawnsio’n robotaidd yn ffenestr y siop deganau. 
 
Gwelodd hen gwpwl yn gyrru heibio ar eu mobility 
scooters yn llon.  
‘Dwi wedi breuddwydio am gael un o’r rheina ers blyn-
yddoedd,’ meddai Wmffra. 
 
‘Dydi breuddwydion ddim yn dod yn wir!,’ meddai Penri 
gan edrych yn freuddwydiol ar Doris. 
‘Pe bawn i’n gallu dianc o’r hen le afiach yma rhyw ddi-
wrnod, mi awn i brynu mobility scooter,’ sibrydodd Wm-
ffra wrtho’i hun. 
 
Syllodd ar y ffenestr yn hir unwaith eto. 
‘Does gen i ddim llawer o flynyddoedd ar ôl,’ meddyl-
iodd yn ddwys. Arhosodd i’r nyrs adael yr ystafell. Gaf-
aelodd yn dynn yng ngwaelod ei ffon gerdded, a chamu 

yn wyliadwrus at y ffenestr. Smash! Roedd y ffon gerdded 
yn awr yr ochr arall i’r ffenestr a dilynodd Wmffra hi’n reit 
sydyn. Brasgamodd yn hyderus lawr y stryd gan obeithio 
na fyddai un o’r nyrsys wedi sylwi arno, nac wedi clywed y 
twrw wrth i’r ffenest falu chwaith. Roedd y rhan fwyaf oh-
onynt yn gwisgo ffonau-clust drwy’r dydd! 
Wedi llwyddo i gyrraedd y stryd fawr, gwelodd siop new-
ydd o’r enw Symudedd Selwyn, a sylwi ar y ‘Sgwter Sym-
udedd 12 Volt’ coch, sgleiniog yn ffenestr y siop a oedd 
wedi cau am y noson. Hwn oedd y boi! Roedd yn ber-
ffaith! Edmygodd y cerbyd bychan. 
 
‘Mae bywyd yn rhy fyr’, meddai wrth ei hunan. Smash! 
Oedd, mi roedd y ffon gerdded tu mewn i’r siop erbyn hyn. 
Atseiniodd y larwm yn uchel dros bobman. Trodd Wmffra 
allwedd y Sgwter Symudedd 12 volt, a gollyngodd ochen-
aid o ryddhad pan ddarllenodd y geiriau ar y sgrin: fully 
charged.  
‘Dylai hyn fod yn ddigon i mi gyrraedd ‘Ynys Môn’, medd-
yliodd yn hyderus. Neidiodd y Sgwter Symudedd 12 Volt 
ymlaen i’r ffordd. Roedd yr antur wedi cychwyn. 
 
‘Pa ffordd mae ‘Ynys Môn’ tybed?’ Dyfalodd mai i’r dde 
ydoedd. Cyflymodd y sgwter yn sionc i fyny’r ffordd. 
‘Damio’, gwaeddodd Wmffra. Roedd bws ‘Traws Cambria’ 
newydd dynnu allan o’i flaen. Dyna’r peth olaf roedd arno 
ei angen. Fe fyddai ei fatri yn dod i ben cyn cyrraedd pen 
y daith pe byddai’n styc tu ôl i’r bws yr holl ffordd! 
 
Ond sylwodd ar yr ysgrifen mewn llythrennau coch llachar 
ar gefn y bws: Ynys Môn. 
Efallai y byddai’n syniad da, wedi’r cyfan, i ddilyn y bws. 
 
Oriau yn ddiweddarach roeddent wedi cyrraedd tref o’r 
enw Porthmadog. Roedd Wmffra yn cael trafferth aros yn 
effro. Felly aeth i’r garej agosaf er mwyn prynu rhywbeth a  
fyddai’n ei gadw yn effro. Gwelodd rywbeth o’r enw Red 
Bull, ‘Swnio just y peth’ meddyliodd. Felly prynodd baced 
o ddeuddeg a’u hyfed i gyd y funud roedd wedi talu am-
danynt. Daeth ffrwydrad egnïol o’r tu mewn iddo, a neid-
iodd ymlaen ar ei sgwter, fel petai tân yn ei fol.  
Yn anffodus roedd y bws Traws Cambria wedi hen fynd 
erbyn hyn, felly trodd Wmffra y sbardun i’w ben pella. 
Pasiodd ambell i Ferrari ar y ffordd rhwng Porthmadog a 
Chaernarfon, ond nid oedd y bws i’w weld yn unlle. 
 
Gyrrodd golf buggy fel cath i gythraul heibio iddo ar ochr 
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anghywir y ffordd. Edrychai’r dyn gwallt melyn mewn crys 
rygbi Cymru yn feddw gaib. Roedd y cerbyd yn igamogamu 
yn ffyrnig ar hyd y ffordd. 
‘Dylai pobl fel ti ddim bod ar gyfyl y ffordd fawr, yn enwedig 
mewn cerbyd fel hwnna!!’, gwaeddodd Wmffra yn gandryll ar 
y dyn meddw. Roedd atgasedd Wmffra tuag at bobl a gam-
ddefnyddiai’r ffordd yn un cryf! 
Hanner awr yn ddiweddarach roedd Wmffra wedi cyrraedd 
Bangor. Gwelodd boster mawr yn dweud:  
Cyngerdd Mawreddog John ac Alun yma heno! 
Roedd hyn yn demtasiwn mawr i Wmffra ac yn anodd iawn 
oedd ei wrthod. Roedd yn hoff iawn o ganu penigamp y 
ddeuawd safonol yma. Ond yn awr roedd yn rhaid iddo 
wneud penderfyniad anoddaf ei fywyd: ceisio cyrraedd Ynys 
Môn cyn y bore, neu aros i wrando ar y bendigedig John ac 
Alun, ac yna treulio’r noson mewn arhosfan bws. 
 
Penderfynodd mai mynd am Ynys Môn oedd y dewis doeth-
af. 
 
Cyrhaeddodd Bont Menai a daeth golau coch ymlaen yn 
fflachio’r geiriau battery low. 
’O na! Be wna i?’ Dechreuodd Wmffra boeni. ‘A finnau wedi 
cyrraedd mor agos. Alla i ddim boddi wrth ymyl y lan, yn en-
wedig wrth lan y Fenai!’ 
Ar ôl rhyw filltir, dechreuodd y Sgwter Symudedd 12 folt ar-
afu yn raddol ac yna daeth i stop. Gwthiodd Wmffra’r sgwter i 
ochr y ffordd yn dorcalonnus ac wrth wneud hynny cafodd 
‘frên-wêf’. 
 ‘Os a i yn agosach at y ffordd yna mi fedra i fachu car gyda 
fy ffon gerdded!’ 
Daeth hen gar araf heibio, a bachodd Wmffra ei gyfle - yn 
llythrennol felly.  Gobeithiai y byddai’r car yma yn mynd i 
gyfeiriad Biwmares lle roedd ei ferch a’i theulu’n byw. 
 
Ac felly yr ymddangosai. Lwc fod Wmffra yn gallu darllen 
Saesneg, gan fod cymaint o’r arwyddion wedi’u hysgrifennu 
mewn iaith estron Ynys Môn.   
Wrth i’r car gyrraedd tref Biwmares sylwodd ar y stryd lle 
roedd ei deulu yn byw. Dadfachodd ei ffon gerdded oddi wrth 
fymper y car heb dynnu sylw’r gyrrwr a dyma’r sgwter yn dod 
i stop ger y palmant. 
‘Dacw’r tŷ!’ bloeddiodd yn hapus. 
 
Herciodd yn sionc tuag at y drws ffrynt gyda gwên enfawr ar 
ei wyneb hen a chrebachlyd. 
Cymerodd anadl ddofn cyn cnocio ar y drws. Agorodd ei 
ferch y drws yn groesawgar. 
‘Dad!’ gwaeddodd. ‘Wel, am sypreis hyfryd, be dach chi’n 
neud yma?’ 
‘Meddwl fysa gennoch chi le i un arall o gwmpas y bwrdd ‘na 
amser cinio fory?’ 
‘Wrth gwrs, dowch i mewn.’ 
Rhedodd dwy ferch i lawr y grisiau gan floeddio: 
‘Taid!!’ 
‘Gair Cymraeg!!’ meddyliodd Wmffra. 
‘Taid!... Taid!’ meddai’r lleisiau eto. 
‘Dad, Dad!’ meddai llais cyfarwydd. 
Yn sydyn, deffrodd Wmffra o’i drwmgwsg. Roedd wedi bod 
yn cysgu’n drwm ers oriau – a hynny yn ei gadair esmwyth 
yn Llidiart y Fynwent. Syllodd ar y ffenest gyfan o’i flaen. 
Ochneidiodd yn drwm a thrist. Breuddwyd oedd y cyfan. 
 
‘Taid! Taid!’ meddai’r lleisiau eto. Yna syllodd eto allan o’r 
ffenest, a dyna lle’r oedd ei wyresau yn codi llaw arno y tu 
allan i’r ffenest, gan bwyntio at gerbyd bach coch o’u blaen-
au. 

 
‘Nadolig llawen ichi Dad,’ meddai llais cyfarwydd Maglona, ei 
ferch, wrth ei ymyl. 
‘Wel helo, ngeneth i,’ meddai Wmffra gan wenu’n gysglyd.  
‘Drychwch be dan ni di gael yn anrheg Nadolig ichi,’ meddai ei 
ferch gan bwyntio at y cerbyd coch y tu allan. 
‘N..nid ‘Sgwter Symudedd 12 folt’?!’ meddai Wmffra’n llawn cyn-
nwrf. 
 
‘Iesgob, ‘dach chi’n nabod y sgwteri ma’n dda dad!’ meddai Mag-
lona yn hapus ei bod wedi cael anrheg oedd yn plesio ei thad am 
unwaith. 
Eglurodd Maglona ei bod wedi dod o hyd i gartref iddo lai na 
milltir o’i chartref, a’i bod wedi gwneud trefniadau iddo symud i 
fyny yno yn y flwyddyn newydd. 
‘Mi fyddwch chi wrth eich bodd yn Bodlondeb ‘cw chi. Ac mi fed-
rwch chi bicio draw i’n gweld ni unrhyw bryd yn eich sgwter smart 
wedyn,’ meddai’n llon. 
 
Cododd Wmffra yn sionc o’i gadair a chofleidiodd ei ferch yn dyn-
er. Cerddodd draw at y ffenest ac am unwaith roedd o wrth ei 
fodd gyda’r olygfa a welai trwyddi. O’i flaen safai ei wyresau gan 
bwyntio at y sgwter coch yn gyffrous. Eisteddai eu tad yn y sêt 
gan esgus ei yrru’n wyllt. 
 
‘Ers pryd mae Aled wedi lliwio’i wallt yn felyn?’ gofynnodd Wmffra 
wrth edrych ar ei fab-yng-nghyfraith a wisgai grys rygbi coch. 
Ceisiodd Wmffra gofio lle y gwelsai’r crys yna o’r blaen – roedd 
rhywbeth yn gyfarwydd ynddo. Twt, doedd dim amser i fyfyrio am 
bethau felly, roedd arno eisiau mynd allan i weld ei gerbyd bach 
newydd yn iawn- yna sylwodd ar rywbeth od – od iawn. I mewn 
yn y fasged fach dal nwyddau roedd yna dun gwag o ‘Red Bull’... 
Gwenodd Wmffra yn siriol gan weiddi ar Penri a phwyntio at ei 
sgwter, ‘Pwy ddywedodd nad yw breuddwydion yn dod yn wir!’  

 
Ilan Jones 
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Mae modd i chi nawr weld eich ffeiliau Ysgol pan fyddwch chi gartref. Ysgol Bro Ddyfi yw’r unig ysgol yng Nghanolbarth a 

Gogledd Cymru sydd yn defnyddio’r rhaglen yma. Mae ar gael i bob disgybl yn yr ysgol.  

 

It is now possible for you to see your school computer files at home. Ysgol Bro Ddyfi is 

the only school in Mid and North Wales that offers this service. It is possible for all pupils 

to access their files from home. 
Sut I ddefnyddio 

1. Yn gyntaf mae angen i chi fynd i wefan Ysgol Bro Ddyfi. 

www.broddyfi.co.uk. Yma mae angen clicio'r linc sydd ar ochr dde’r 

sgrin. 

 

 First you need to go to the school website www.broddyfi.co.uk and click 

 on the blue link on the right hand side . See the picture on the right. 

 

2. Mi fydd blwch nawr yn ymddangos ar y sgrin fel yr un ar y chwith. Mi fydd 

angen i chi nawr lenwi'r bylchau gan roi eich enw a chyfrinair eich cyfrif ys-

gol a gwasgu ok. 

 

Next a box will appear on the screen like the one on the left. You will need to 

fill in the form with your school account details and click ok. 

 

3. Nawr mae’n bosib i chi glicio ar Browse My School Computer lle bydd hi’n 

bosib i chi weld eich ffolderi a ffeiliau. Yno cewch ddewis rhwng eich ffolder 

chi, y ffolder Curriculum Pool neu ffolder y shared drive. 

 

 

Now you can click on Browse My School Computer where it 

will be possible for  you to access you files. Then you 

will be able to choose from your folder, the curriculum 

pool or the shared drive to download files.  

3. I lawr lwytho dogfen o’ch dewis mae angen clicio arni ddwywaith ac mi fydd hi’n bosib i chi ei gweld a’i newid. 

 

To download a document of your choice you can just click  on it and it will be there for you to see and edit. 

 

3. Os am roi’r ddogfen nôl ar Home Access Plus er mwyn ei gweld ar system 

yr ysgol cliciwch gyda’ch bys de a dewiswch upload. 

 

To upload your file back to the school system you must right click in the 

folder you wish to include the document and click upload. 
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Beth / What ? Pryd / When? 
  

Gwyliau’r Pasg – yr ysgol yn ail agor ddydd Llun 17.4.12 

 HMS: 16.4.12 diwrnod di-ddisgybl 

Easter Holidays – school re-opening  on Monday 17.4.12 

INSET on 16.4.12 non-pupil day 

2.4.12 – 16.4.12 

HMS – Diwrnod di-ddisgybl 

INSET – Non-pupil day 

4.5.12 

Arholiadau Allanol TGAU 

External Exams GCSE 

14.5.12  - 25.6.12 

Gwyliau Hanner Tymor 

Half Term Holidays 

4.6.12 – 8.6.12 

Ment-her: Seremoni Wobrwyo  
  

Ar gychwyn blwyddyn 12 gosodwyd cystadleu-
aeth Ment-her, i fyfyrwyr Blwyddyn 12. Yr her 
oedd trefnu digwyddiad i hybu’r iaith Gymraeg. 
Tîm ‘Cogie Bech Clen’ sef Dewi Owen, Dylan Jon-
es a Ilan Jones ddaeth i’r brig yn yr Ysgol.  
 
Syniad y tri oedd trefnu cystadleuaeth debyg i 
Ready Steady Cook  a chynnwys pedwar athro 
fel cogyddion. Y pedwar oedd Mr Tomi Rowlands 
a Mr Dafydd Jones ar un tîm a Mr Llifon Ellis a 
Mr Tegid Owen ar y tîm arall. Gwahoddwyd dau 
ddigrifwr lleol i chwarae rhan Ainsley Harriot. 
Cynhaliwyd y digwyddiad brynhawn olaf tymor y 
Nadolig gyda’r band lleol Hufen Ia Poeth yn perfformio i gloi’r prynhawn a’r tymor.  
 

HMS – Diwrnod di-ddisgybl 

INSET – Non-pupil day 

2.7.12 

Wythnos Datblygiad Personol a Profiad Gwaith 10+12 

Personal Development Week & Work Experience Week 

9.7.12—13.7.12 

HMS – Diwrnod di-ddisgybl 

INSET – Non-pupil day 

20.7.12 

Gwyliau’r Haf 

Summer Holidays 

23.7.12 
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Yn ddiweddar, bu criw o ddisgyblion 

Blwyddyn 12 sy'n astudio Daearyddiaeth i 

safon Uwch Gyfrannol ar waith maes yn 

dilyn cwrs Nant Tir Sais, Darowen.  Pwrpas 

y gwaith yw paratoi'r disgyblion ar gyfer eu 

harholiad fydd yn digwydd yn nhymor yr 

haf pan fyddant yn gorfod ateb cwestiwn 

ar sut i gynllunio a chwblhau ymchwiliad 

daearyddol.  Er bod y diwrnod wedi 

dechrau yn ddigon glawiog, yn 

ffodus daeth yr haul i'r golwg ac roedd 

pawb yn sych yn cyrraedd n’ôl yn yr ys-

gol...a neb wedi cwympo mewn i'r dŵr. 

 

Recently, a group of Year 12 pupils who 

study Geography at AS completed field-

work by following the course of Nant Tir 

Sais, Darowen.  The purpose of the work 

was to prepare the pupils for the examina-

tion they will be sitting during the summer 

term; in this examination, they will have to 

answer a question about how to plan and 

complete a geographical investigation.  Al-

though it was raining quite heavily at the 

start of the fieldwork, fortunately, the sun 

appeared and everyone was dry on return-

ing to the school...and no-one had fallen 

into the water. 
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Y Chweched Dosbarth 
 

Braf yw cael nodi bod nifer uchel o ddisgyblion Blwyddyn 11 

yn bwriadu dychwelyd i’r Chweched Dosbarth yma yn Ysgol 

Bro Ddyfi. Mae rhai disgyblion o ysgolion cyfagos hefyd yn 

bwriad dod yma i astudio yn y Chweched Dosbarth. 

Edrychwn ymlaen i groesawu pob un ohonyn nhw. 

 

Ers dymchwel y wal yn y llyfrgell mae’n deg i ddweud mai’r 

llyfrgell erbyn hyn yw un o gorneli brafiaf yr Ysgol. Prynwyd 

dwy soffa i’w gosod yno ac mae holl naws y lle yn denu pobl 

at ddarllen. Yn ogystal â hyn gosodwyd gliniaduron yn y 

‘stafell gefn i’w defnyddio gan fyfyrwyr y Chweched Dos-

barth yn ystod eu cyfnodau Astudio Annibynnol. Braf yw 

gweld cystal defnydd yn cael ei wneud o’r gofod. 

Sixth Form 
 

It is good to note that a high proportion of the current Year 

11 pupils intend to continue their education at here at Ysgol 

bro Ddyfi. A significant number of pupils from nearby 

schools have also shown an interest in studying here. Every 

one of them is welcome.  

 

Since knocking a wall down in the library, it’s fair to say the 

library is probably by now one of the most pleasant corners 

in the school. The atmosphere is conducive to study; re-

search and reading. Laptop computers with access to the 

school’s network have been placed in the small room at the 

back and are used by Sixth Form Students during their inde-

pendent study periods. It’s good to see such good use of 

space being made. 

. 
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Yn yr Ysgol nos Iau 22ain o Fawrth cafwyd lansiad swyddogol 

pecyn addysg dwyieithog spOILt. Ym mhresenoldeb aelodau 

o’r Co-operative, sydd wedi noddi’r prosiect o’r dechrau, 

aelodau o’r cyhoedd a bwrdd llywodraethol yr ysgol, dang-

sowyd am y tro cyntaf fersiwn Gymraeg y ffilm amgylcheddol 

am olew. Bellach mae Beth, Bethan, Casey, Daniella, Heini, 

Holly, Joe, Michael, Owain, Poppy, Rebecca, Sion, Yali ym 

mlwyddyn 11 ac yn ffarwelio gyda’r prosiect ar ôl dwy flynedd 

o waith soled.  Croeso i unrywun gysylltu gyda’r Ysgol am gopi 

rhad ac am ddim. Mae’r pecyn hefyd ar gael ar wefan yr ysgol 

www.broddyfi.co.uk 

In the school on Thursday 22
nd

 of March there was a launch 

for the bilingual education pack accompanying spOILt, the 

short film documentary about oil made by pupils. The launch 

was held before parents and pupils, governors and press, as 

well as members of the Co-operative who have sponsored the 

project from the beginning.  After two years of fantastic work 

Beth, Bethan, Casey, Daniella, Heini, Holly, Joe, Michael, 

Owain, Poppy, Rebecca, Sion, Yali say farewell to the project.  

The education pack is available for schools and interested par-

ties, and included a DVD of both English and Welsh versions of 

spOIlt. You can also download the documents from 

www.broddyfi.co.uk 

Yn ddiweddar perfformiodd rhai o fyfyrwyr drama’r ysgol yn Ngŵyl Amser Cinio y Taber-

nacl.  Cyflwynodd Jac Wyn Williams a Tomos Wyn Williams ddetholiad allan o’r ddrama  

Bobi a Sami gan Wil Sam, gyda chriw o Flwyddyn 10 yn perfformio darnau o Stone Cold gan 

Joe Standerline.  Cafodd y ddau grŵp dderbyniad cynnes dros ben. 

 

Some of the school’s drama students performed in the Tabernacle Festival recently.  Jack 

Wyn Williams, Tomos Wyn Williams acted a scene from the play Bobi a Sami by Wil Sam, 

whilst a group of Year 10 performed pieces from Stone Cold by Joe Standerline. Both groups 

received an extremely warm reception. 
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Dros yr wythnosau diweddaf mae’r 

clwb beicio wedi bod yn brysur iawn 

yn mynd draw i Llanfyllin ac Coed y 

Brenin i arddangos eu sgiliau newydd! 

 

Over the past few weeks the biking 

club have been busy showing off their 

new biking skills in Llanfyllin and Coed 

y Brenin 



Ddiwedd mis Ionawr roedd rhai 

ohonom yn ffodus i gael y cyfle i fynd 

ar drip Mathemateg i Disneyland, 

Paris. Ar ein diwrnod cyntaf aethom i 

weld y Mona Lisa yn Musee du Lou-

vre cyn mynd ymlaen i weld yr Arc de 

Triomphe ac i dop y Tŵr Eiffel. Ar yr 

ail ddiwrnod cawsom ddarlithioedd 

addysgiadol oedd yn dysgu i ni sut 

mae cerbydau’r reidaiu yn dechrau I 

ffwrdd gan ddenyddio deddf Newton 

‘F-ma’ a sut mae buanedd y cerbyd 

yn ei gynnal at ddiwedd y reid. Dys-

gom am broblemau y mae’r parc yn 

www.brodd
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eu hwynebu a sut mae’r parc yn denu 

ymwelwyr. Cawsom amser i grwydro’r 

parc ac i ofyn cwestiynau am y reidiau 

a sut maent yn gweithio.  

  

Roedd y trip yn llwyddiannus iawn, a 

dysgwyd llawer am y wlad a’r gwaith 

cynllunio wrth adeiladu Disney Land 

Paris.  

 

Gan Miriam Angharad Davies 
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Roedd y daith ar y bws yn hir ond cawsom ddigon o 

adloniant wrth wylio ffilmiau. Cawsom lawer o hwyl 

ar y trip ac rydym yn edrych ymlaen i ymweld â Paris 

eto. Hoffwn ddiolch yn fawr i’r athrawon sef Mrs 

Caryl Morgans, Mr Rhys 

Lloyd a Mr Iolo Jones 

am drefnu’r daith ac 

am edrych ar ein hôl 

drwy gydol y trip. 

 

Gan Heledd An-

gell Davies 
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Ar y cyntaf o Fawrth, mi wnaeth grŵp o’r 

chweched dosbarth drefnu clwb coginio ar ôl 

ysgol fel rhan o’u gwaith gwirfoddol ar gyfer Y 

Fagloriaeth Gymraeg. Mi wnaeth y myfyrwyr 

sef (Llinos, Nia, Masara, Hollie a Sally) 

benderfynu coginio crempogau a 

chawl Cymraeg sef cawl tatws a 

cennin oherwydd ei fod hi’n Ddydd 

Gŵyl Dewi. Roedden nhw wedi gofyn 

i blant o’r grŵp trochwyr i ddod er 

mwyn eu hannog i ddefnyddio’r iaith 

Gymraeg. Roedd rhaid i’r plant dod 

â’r cynhwysion eu hunain i mewn a 

hefyd 50 ceiniog ar gyfer y cymysgedd 

crempog. Roedd y noson yn 

llwyddiannus iawn a roedd y 

disgyblion wedi mwynhau y coginio 

yn fawr iawn yn enwedig gweld Mr 

Jones yn trio fflipio’r crempogau.  



ddyfi.co.uk 
Tud / Page:19  

Ddydd Mawrth 13eg o Fawrth daeth dau 

o gyflwynwyr Tag i ymweld â chriw 

Blwyddyn 7 yn yr Ysgol. 

 

Rhaglen gylchgrawn sy’n dathlu 

dechrau’r penwythnos yw TAG, ac mae’n 

cynnwys eitemau ar ffilmiau, 

chwaraeon, ffasiwn, cerddoriaeth a 

llawer mwy. Mae i’w gweld bob nos 

Wener am 5.30pm. 

 

Yn ystod y sesiwn awr o hyd, cafwyd cy-

fle i gwrdd â’r cyflwynwyr Geraint Hardy 

ac Elin Llwyd; gwylio clipiau o’r gyfres; 

cymryd rhan mewn cwis syml ac ennill 

gwobrau; ymarfer dawns TAG (dawns 

stryd sy’n cael ei datblygu ym mhob 

rhaglen) a chael cerdyn hyrwyddo’r 

rhaglen wedi ei lofnodi. 
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Trefnwyd  trip gan Miss Eleri Jones 

i fynd i weld gêm goffa'r diweddar 

Garry Speed rhwng Cymru a Costa 

Rica. Hoffai’r holl ddisgyblion a 

aeth ar y trip ddiolch i Miss Jones, 

Mrs Carwen Williams, Mr Iolo 

Jones a Miss Reed am fynd â nhw i 

weld y gêm. Cynhaliwyd y gêm yn 

yn stadiwm dinas Caerdydd, lle 

roedd band yn canu cyn y gêm. Er 

mai colli, o bwynt i ddim, oedd 

hanes Cymru yn yr achos yma, mi 

wnaeth y disgyblion i gyd fwyn-

hau’r daith a’r gêm yn arw iawn. 

Miss Eleri Jones arranged for the 

pupils of the school to go and 

see the Garry Speed memorial 

game between Wales and Costa 

Rica. The pupils would all like to 

thank Miss Jones, Mrs Carwen 

Jones, Mr Iolo Jones and 

Miss Reed for taking them to 

the game. The game was 

played in the new Cardiff 

City Stadium, but although 

Wales lost the game 1-0 the 

pupils all enjoyed the trip. 

Llongyfarchiadau i Fflur Jones Bl8. 

Enillodd Fflur y fedal Aur am daflu 

pwysau yng Nghystadlaethau 

Athletau Powys. O ganlyniad mae 

hi a thîm Merched dan 13 Powys 

yn mynd ymlaen i gystadlu yng 

Nghystadlaethau Athletau Prydain 

yn Birmingham ym mis Ebrill. Pob  

lwc Fflur! 
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Brynhawn Dydd Mawrth yr wythfed ar 

hugain o Chwefror chwaraeodd tîm dan 

bymtheg Bro Ddyfi, sydd yn cynnwys 

disgyblion o flynyddoedd naw a deg, yn 

erbyn tîim o  Ysgol Eifionydd, Porth-

madog. Mi oedd y gêm yn un galed ac 

er i Borthmadog sgorio’r cais cyntaf 

daeth Bro Ddyfi yn ôl gyda Dion Kholer 

yn sgorio cais dros ei  ysgol.  Cyn hir 

roedd Bro Ddyfi ar y blaen am y tro 

cyntaf gan i Dion sgorio cais arall. Aeth 

y tîm mewn i’r ail hanner ar y blaen o 

10-5. Ond cyfartal oedd y sgôr unwaith 

eto pan aeth Porthmadog dros y lein 

unwaith yn rhagor ond ar ôl munudau o 

hyn sgoriodd Dion Kholer y canolwr 

deallus ei drydydd cais gan ddod â Bro 

Ddyfi yn ôl i’r brig. Ond  dod yn ôl 

wnaeth Porthmadog a sgorio cais 

unwaith yn rhagor. Roedd y sgôr yn 

hafal wrth fynd mewn i’r munudau olaf 

ond ar ôl un camgymeriad yn ein 

hanner ein hunan ciciodd Porthmadog 

gic cosb lwyddiannus ac ennill y gêm o 

18 pwynt  i 15. 
 

gan Lleu Bleddyn 

On Tuesday the twenty eighth of Febru-

ary  the under fifteens team from  Bro Dyfi 

played against  Ysgol Eifionydd from 

Porthmadog. It was a hard game and 

Porthmadog scored the first try of the 

match. But Bro Ddyfi  came back with Dion 

Kholer scoring for his school. As Dion scored 

yet another try he took the team into the 

second half winning of 10—5. The 

score became level when Porthmadog 

crossed the line again. But soon Dion scored 

his third try of the match taking Bro Ddyfi 

back in to the lead.  But Porthmadog 

came back once more with an equalizing 

try. During the last minutes the score still 

stood at 15 all but one mistake by Bro Ddyfi 

cost us the game as Porthmadog was 

awarded a penalty which gave them the 

lead and the win.  
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Dawns Creadigol BL7,8,9 

Grŵp Ysgol Bro Ddyfi    1af 
 
Dawns Grŵp Cyfansoddiad Creadigol 

Grŵp Ysgol Bro Ddyfi    1af 
 
Dawns Grŵp Hip hop/stryd/disgo Bl 10-13 

Brotastig     1af 
 
Dawns Unigol hip hop/stryd/disgo Bl 7,8,9 

Alis Fleming    1af 
 
Dawns Unigol hip hop/stryd/disgo Bl 10 – 13 

Lliwen Jones    1af 
 
Dawns Grŵp Hip hop/stryd/disgo Bl 7-9 

Y Dyfodol (Merched bl7,8)    2ail 
 
Dawns Unigol hip hop/stryd/disgo Bl 10-13 

Gwawr Jones    2ail 
 
Dawns Grŵp Hip hop/stryd/disgo Bl 7-9 

Deinameg (Merched Bl8)    3ydd 
 
Dawns Unigol hip hop/stryd/disgo Bl 7,8,9 

Jade Jones     3ydd 
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Tarian Perfformiad gorau’r  

Eisteddfod 
Grwp Cyfansoddiad Creadigol Bl 7-13 

 

Llongyfarchiadau i’r Grŵp Creadi-

gol Blwyddyn 7—12 a enillodd y  

darian Perfformiad Gorau’r 

Eisteddfod. 

Congratulations to the Year 7—13 

Creative Dance Group who won 

the shield for the Best Perform-

ance of the Eisteddfod. 
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Gwobr 1af: 
Parti Cerdd Dant   Bl.7-9 
Lliwedd Jones   Unawd Cerdd Dant 
Rhun Bleddyn   Unawd Chwythbrennau 
Dyfan Jones   Unawd Bechgyn 
Rhian Griffiths   Llefaru unigol 
 
2il Wobr: 
Ben Wilde    Unawd bechgyn 
Lleucu Morgan   Llefaru unigol  
 
3ydd Wobr 
Tiffany Sheen   Unawd merched 
Tiffany + Tammy   Deuawd 
Rhun Bleddyn   Unawd Bechgyn 
Lliwedd Jones  Unawd piano 
 
Hefyd wedi perfformio'n dda iawn fel unawdwyr 
ac yn haeddu clod : 
Molly Sandells 
Angharad Taylor 
Katie Owen 
Scott Capon 
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YSTAFELL CYFRIFIADURON YN 

HYDDGEN. 

Erbyn hyn mae’r ysgol yn cael defnyddio 

mwy ar yr ystafell gyfrifiadiron yn 

Hyddgen ble ceir llawer o gyfrifiaduron 

sydd wedi eu cysylltu â rhwydwaith yr 

ysgol. Mae hyn yn galluogi’r ysgol i gael 

mwy o bobl i ddefnyddio cyfrifiaduron. 

Mantais bod yn Hyddgen yw fod yno 

sgrin yn flaen yr ystafell sy’n hwyluso’r 

dysgu, yn enwedig y cwrs TGCh OCR 

Cenedlaethol. Mae’r adnoddau yn 

Hyddgen yn wych ac rydem yn 

ddiolchgar ein bod yn gallu eu def-

nyddio. 

 

COMPUTER ROOM IN HYDDGEN. 

Pupils from Ysgol Bro Ddyfi can now use 

the computer room in Hyddgen. The 

advantages of being able to use this 

computer room are that we can work in 

silent without other people coming in 

and out of the room. It allows us to do 

the OCR nationals course. The resources 

in Hyddgen are amazing and we are 

very grateful of them. 

                                                                                                

Rhydian Price. 



www.brodd
Tud / Page: 26  

www.brodd

Rhieni yn cynnal a chefnogi eu 
plant 
 
Afraid dweud bod pob rhiant yn dymuno gweld ei 
blentyn yn llwyddiannus ac hapus, ac fod rhieni’n 
gweithio’n galed i sicrhau hynny.  Rydym ni yma 
yn Ysgol Bro Ddyfi yn lwcus iawn o’r gefnogaeth 
mae’r disgyblion yn ei dderbyn gan eu rhieni, ac 
yn ymfalchio yn y cysylltiadau a’r cydweithio 
rhyngddom ni a’r rhieni sydd yn digwydd er mwyn 

sicrhau llwyddiant y bobl ifanc sy’n mynychu’r 
ysgol. Gwerthfawrogwn yn fawr bod nifer deilwng 
o rieni wedi mynychu’r gweithdy i rieni yn 
ddiweddar a arweinwyd gan Positively MAD sef 
cwmni sy’n hyfforddi plant, disgyblion a rhieni am 
sut i baratoi at arholiadau.  Cafwyd sesiwn 
ddiddorol iawn gyda Jay, yr hyfforddwr yn esbonio 
sut mae strategaethau fel mapiau meddwl a 
pegio yn gallu cael eu defnyddio er mwyn cofio 
gwybodaeth ac adolygu’n effeithiol. 
 
Pegio 
 
Dull o gofio pethau’n hwylus a gyflwynwyd yn yst-
od y gweithdy oedd ‘pegio’.  Yma, mae disgyblion 
yn cysylltu rhywbeth gyda rhywbeth arall sy’n gyf-
arwydd.  Enghraifft o hyn yw y gellid dysgu rhestr 
o wledydd y byd trwy eu cysylltu gyda chelfi yn yr 
ystafell wely, neu gyda rhannau o’r corff. 
 
Mapiau meddwl 
 
Er mwyn dysgu am sut 
mae Mapiau Meddwl yn 
gweithio a sut i’w creu, 
dyma fideo all fod o 
ddefnydd:  
 
http://
youtu.be/4wZ5wV5dPZc  
 
Dyma enghraifft sy’n dangos sut i greu map 
meddwl – gofynnwch i’ch plentyn ei esbonio i chi.  
Mae disgyblion Blynyddoedd 8-13 wedi derbyn 
hyfforddiant naill ai eleni (blynyddoedd 8-10) neu 
ddwy flynedd yn ôl (blynyddoedd 11-13), ac mae 
mapiau meddwl hefyd yn cael eu cyflwyno a’u 
dysgu i Blwyddyn 7 fel rhan o’r rhaglen Dysgwr 
Smart. 

Sut i greu a defnyddio map meddwl? 

Dyma becyn defnyddiol iawn o strategaethau adol-
ygu a ddefnyddir gan ysgolion yn yr Alban – mae’n 
werth cymryd cipolwg ohono. 
https://blogs.glowscotland.org.uk/er/
SNHPastoralSupportWebsite/files/2012/01/Study-
Skills-02.pdf  
 
Trefnu’r gwaith a’r adolygu 
 

Hefyd, pwysleisiodd Jay o Positively MAD sawl peth 
diddorol arall yn ei gyflwyniad gan gynnwys: 
 
Eistedd fyny’n syth – mae hyn yn caniatáu i waed 
ac ocsigen lifo i’r ymennydd, ac mae hyn yn hwylus-
o’r broses o ddysgu a chofio. 

 
Mae pobl yn cofio 90% o beth maent yn ei 
ddysgu i rywun arall, ac felly mae’n werth gofyn 
i’ch plentyn ddysgu i chi beth maent wedi ei ddysgu 
yn ystod y cyfnod adolygu diwethaf. 

 
Peidio adolygu gyda ffôn symudol a Facebook 
ar waith – mae defnyddio ffon symudol a Facebook 
fel arfer yn gwastraffu 40 munud.  Dylid cadw def-
nyddio rhain at amser egwyl – hynny yw, adolygu 
am 45 munud ac yna 15 munud i siarad gyda ffrin-
diau ar y ffôn neu’r we. 
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Mae dysgwyr fel arfer yn gweithio’n fwy effeith-
iol os ydynt yn adolygu yn y gegin neu’r ystafell 
fwyta.  Mae angen llonydd oddi wrth frodyr a chwior-
ydd, ond dylai rhiant fod yn gyfleus i gynnal y disgybl 
e.e. gofyn cwestiynau am y gwaith, profi i sicrhau ei 
fod yn dysgu’r gwaith a sicrhau nad yw’r we, yr X-box 
neu’r PSP a’r ffôn symudol yn cael eu defnyddio pan 
na ddylai hynny ddigwydd. 
 
Holiadur Blwyddyn 11 – adolygu ac arholiadau 
 

Cyn ffug arholiadau Rhagfyr, osbarthwyd holiadur i 15 
o ddisgyblion Blwyddyn 11.  Roedd rhai o’r atebion i’r 
holiaduron yn ddiddorol iawn ac yn atgyfnerthu’r uch-
od wrth drafod patrymau gweithio gartref y dis-
gyblion: 
 
Roedd sawl un o’r disgyblion wedi nodi nad oeddynt yn 

gweithio ddigon caled yn y cartref, ac yn dweud 
bod y we, gemau cyfrifiadurol a’r ffôn sym-
udol yn denu gormod o’u sylw.  Mae hyn yn cyd-
fynd gyda beth ddywedodd Jay o Positively MAD 
sef bod budd i ddisgyblion fod yn gweithio dan 
oruchwyliaeth yn rhywle heblaw’r ystafell wely a 
lle bynnag arall mae’r pethau hyn ar gael i’w def-
nyddio heb reolaeth. 

Nododd ambell un hefyd eu bod yn treulio gormod o 
amser allan gyda’u ffrindiau ac yr hoffent i’w 
rhieni eu cadw yn y tŷ am gyfnodau adolygu pen-
odol.  Mae cael amser i ymlacio hefyd yn bwysig, 
ond mae angen cydbwysedd, ac mae’r cyfnod cyn 
yr arholiadau yn gyfnod pwysig o adolygu. 

Roedd mwyafrif y bechgyn a holwyd, a rhai o’r merch-
ed yn dweud eu bod eisiau i’w rhieni eu helpu i 
greu a rheoli amserlen adolygu. 

Gwelwyd ambell un o’r disgyblion yn dweud bod brod-
yr a chwiorydd iau yn tarfu ar eu gwaith, a bod 
cael llonydd i adolygu yn gallu bod yn anodd.  Aw-
grymwyd wrth ddisgyblion sy’n byw yn y dref y 
gallent ddefnyddio llyfrgell y dref ar gyfer adolygu 
ac mae’r ysgol ar agor am gyfnodau helaeth o’r 
gwyliau a than tua 6.00 o’r gloch bob nos. 

Roedd mwyafrif y bechgyn, a rhai o’r merched wedi 
dweud eu bod yn dymuno bod eu rhieni yn ei-
stedd gyda hwy wrth iddynt adolygu, a’u bod 
yn eu profi ar yr hyn a ddysgwyd, yn syth ar ddi-
wedd y sesiwn adolygu, ac o fewn 2-3 diwrnod i 
weld os oeddynt yn dal i gofio’r wybodaeth.  Dyw-
edodd sawl un hefyd eu bod yn dymuno bod eu 

rhieni yn trafod gyda hwy y broses o gwblhau cyn 
bapurau arholiad; buasai hyn yn atgyfnerthu beth 
mae’r disgyblion wedi ei ddysgu yn yr ysgol. 

Beth mae’r athrawon wedi ei wneud am ganlyniad-
au’r holiadur? 

Adroddwyd yn ôl ar ganlyniadau’r holiadur i athrawon yr 
ysgol hefyd, a gwelwyd criw o athrawon yn rhannu gwyb-
odaeth mewn sesiwn rhannu arfer dda am sut maent yn 
paratoi disgyblion ar gyfer arholiadau e.e. adnabod a rhan-
nu nodweddion atebion mathau gwahanol o gwestiynau, 
ymdopi â geirfa annisgwyl yn yr arholiad, a datblygu deall-
twriaeth disgyblion o eiriau gorchymyn.  Rhannwyd hefyd 
wybodaeth am safle gwe Quizlet (http://quizlet.com/)  sef 
safle gwe lle mae’n bosib creu a chwarae cwisiau adolygu.  
Mae’r disgyblion sydd eisoes wedi mentro defnyddio’r safle 
gwe hwn wedi mwynhau’r gwaith a hefyd yn dweud ei fod 
o gymorth mawr wrth adolygu.  Anogir pob disgybl felly i 
roi tro arni. 

Yn olaf... 

Yn nogfen yr OECD am brof-
ion PISA ar sut gall rhieni 
helpu eu plant i lwyddo yn yr ysgol (http://
www.pisa.oecd.org/dataoecd/4/1/49012097.pdf), nodir 
bod disgyblion yn fwy tebygol o lwyddo mewn arholiadau 
pan yn 15 mlwydd oed (sef TGAU yng Nghymru), ac yn 
debygol o fod â sgiliau darllen gwell os yw’r canlynol yn 
digwydd: 

• Rhieni yn darllen gyda phlant gan ddechrau pan 
fyddant yn blant ifanc iawn 

• Rhieni yn trafod llyfrau, ffilmiau a rhaglenni teledu 
gyda’u plant 

• Rhieni yn trafod beth a ddysgwyd yn yr ysgol yn 
ddyddiol 

• Y teulu yn bwyta prydiau bwyd gyda’i gilydd o gwm-
pas bwrdd 

• Y rhieni a’r plant yn sgwrsio ac yn trafod materion 
cymdeithasol a gwleidyddol 

Mae’r cysylltiad agos sydd yn bodoli rhwng yr ysgol a’r 
cartref yn rhywbeth yr ydym yn ymfalchïo ynddo fel ysgol.  
Cofiwch bod croeso i chi fel rhiant gysylltu gyda ni ar un-
rhyw adeg i drafod cynnydd eich plentyn, a hefyd i drafod 
sut y gellid paratoi cynhaliaeth a chefnogaeth bellach fydd 
yn arwain at ei l/lwyddiant.  Ein nod ni yw sicrhau ein 
bod yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau llwyddiant 
eich plentyn a bod pob un yn yr ysgol yn llwyddo 
i’w lawn botensial. 
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Parents supporting their chil-
dren 
 
Needless to say, all parents wish to see their child 
being happy and successful, and all parents work 
hard for this to happen.  At Ysgol Bro Ddyfi, we 
are very lucky of the support our pupils receive 
from their parents, and we are proud of the co-
operation that happens between the school and 
the home so that we can work together to ensure 
that all pupils have the opportunities to fulfil their 
true potential. 

We appreciate very much that a significant group 
of parents attend the workshop led by Positively 
MAD recently at the school.  This is the second 
time that the workshop has taken place over the 
last two years, and it is a very worth-while and 
interesting event.  Jay, the Positively MAD trainer 
who works with learners, parents and teachers 
across the country to explain revision planning, 
strategies and encourage motivation when prepar-
ing for examinations explained to the attendees 
how strategies such as mind-mapping and  
pegging may be used effectively to memorise 
information, and what are the characteristics of 
effective revision. 
 
Pegging is a method of memorising things very 
easily.  This method requires learners to connect 
something they wish to learn with a familiar ob-
ject.  An example of this is that countries of the 
world may be learnt by connecting them with fur-
niture in the bedroom, or with different parts of 
the body. 
 
Mind maps: To learn 
more about how ‘mind 
maps’ work, and how 
they may be created, 
this video is very infor-
mative: http://
youtu.be/4wZ5wV5dPZc  
 
This is an example of a mind-map which is fo-
cused on creating mind-maps – ask your child for 
an explanation.  Years 8-13 have received Pos-
tively MAD training either this year (years 8-10) or 
two years ago (years 11-13), and mind-maps are 
also taught to year 7 as part of the Smart Learner 
course. 

How to create and use mind-maps? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is a very useful information pack about revision 
strategies which used by schools in Scotland – it is 
worth taking a look at it. 
https://blogs.glowscotland.org.uk/er/
SNHPastoralSupportWebsite/files/2012/01/Study-
Skills-02.pdf  

 

Organising the work and revision 
 
Also, Jay from Positively MAD also emphaised sev-
eral other interesting things in his workshop includ-
ing: 
 
Sitting up straight – this enables blood and oxy-
gen to flow to the brain, and this makes the learn-
ing and memorising process to be much easier for 
us. 

 
People remember 90% of what we teach to 
other people, and it is therefore worthwhile to ask 
your son/daughter to teach you what they have 
learnt during the previous revising session. 
  
Don’t revise when your mobile-phone and 
Facebook are switched on – trying to revise and 
use these means that you are wasting 40 minutes.  
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It is much better use of time to revise for 45 minutes, 
and then to switch the mobile phone and Facebook on 
during the following break – this should be 15 minutes 
in length  

 
Learners usually work more effectively if they 
are revising in the kitchen or dining room.  
Younger brothers and sisters should leave the learner 
alone when he/she is revising, but a parent should be 
nearby give support e.g. ask questions about the 
work, and to make sure the internet, X-box, PSP and 
mobile-phone are being used when this shouldn’t hap-
pen. 
 
Year 11 questionnaire – revision and examina-
tions 
 
Before the mock-examinations in December, a ques-
tionnaire of 15 year 11 pupils was conducted.  Some 
of the answers to the questionnaire were very interest-
ing and support what has been mentioned already 
when discussing how learners work at home: 
 
Several pupils noted that they don’t work hard enough 

at home, and they said the internet, computer 
games and mobile phones attract their atten-
tion away from the work.  This confirms what Jay 
from Positively MAD was saying when he noted 
that it is beneficial for pupils to work under super-
vision, and not in the bedroom or wherever else 
they work without a parental eye being kept on 
what is happening. 

Some pupils noted that they spend too much time 
with friends and that they wish their parents 
would keep them at home for specific revision pe-
riods.  It is important to have time to relax, but 
balance is needed, and the time before an exami-
nation is an important time for revision. 

Most of the boys who were asked, and some of the 
girls said they wanted their parents to help 
them create and manage a revision timeta-
ble. 

Some pupils said that younger brothers and sisters 
are disrupting their work, and having peace and 
quiet to revise is difficult.  It was suggested to the 
pupils who live in town that the town library could 
be used for revision, and that the school is open 
until about 6.00 o’clock in the evening and for the 
majority of the holidays. 

Most of the boys and some girls said they would like if 
their parents would sit with them when 

they’re revising, and the parents then test what has 
been learnt at the end of the session, and within 2-3 
days to see what information has been retained.  Sev-
eral also said they wished for their parents to discuss 
with them the process of completing past-papers; this 
would reinforce what the pupils have learnt in school. 

What did the teachers do about the results of the 
questionnaire? 

The results of the questionnaire were also presented to 
the teachers, and a group of teachers shared their best-
practice regarding examination-preparation e.g. recognise 
the type of answer needed when considering different 
types of questions, coping with unexpected terminology in 
the examination, and developing an understanding of 
command words.  Information was also shared about the 
Quizlet website (http://quizlet.com/) which is a website 
where learners can create and play revision quizzes.  Pu-
pils who have already attempted to use this website have 
enjoyed the work, and they are saying it is a significant 
help with their revision.  All pupils are therefore encour-
aged to give it a go. 

Finally… 

In a document produced by the OECD about PISA tests 
and how parents can help their children succeed in school 
(http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/4/1/49012097.pdf), it 
is noted that pupils are more likely to succeed in examina-
tions when they’re 15 years old (GCSEs in Wales), and are 
more likely to have superior 
reading skills if the following 
is happening: 

• Parents reading with 
children, starting at a very young age 

• Parents discussing books, films and television pro-
grammes with their children 

• Parents having a daily discussion about what has 
been learnt at school on the previous day 

• Families eating family meals together around a table 

• Children and parents chatting and discussing cur-
rent political and social issues 

The close connection which exists between the school and 
the home is something we, as a school are proud of.  
Please remember that each and every parent can contact 
us at any time to discuss your child’s progress, and also to 
discuss how more support may be provided to ensure fu-
ture success.  Our aim is to work together to ensure 
the success of your son/daughter and to ensure 
that every child in the school has the opportunity to 
fulfil their potential. 
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Ddydd Mawrth 31 Ionawr aeth grŵp 

o 6 disgybl o Ysgol Bro Ddyfi: Lucy Faircloth, 

Kiera Rhodes, Amy Price, Megan Thornoton, 

Dafydd Duggan a fi, Jack Evans, i gystad-

laeaeth rhanbarthol F1 in Schools 2012 a 

gynhaliwyd yn y Coleg Normal, Bangor. 

Cyrhaeddom ni yna am 9 o’r gloch y bore. 

Roedd rhaid i ni fel grŵp osod ein stondin ar 

gyfer y gystadleuaeth. Roedd rhaid i ni greu 

Portffolio Briff Dylunio, car rasio, a hefyd 

posteri mawr, cacennau, gwisg arbennig i 

hysbysebu ein tîm. Roedd y dydd yn gyfle da 

i gynrychioli ein hysgol. Yn anffodus 

wnaethom ni ddim ennill tro yma. Daethom 

yn drydydd parchus iawn yn erbynysgolion 

Gogledd Cymru. Gobeithio bydd y tîm 

flwyddyn nesaf yn gwneud yn well a phob 

hwyl i’r holl dimau eraill aeth drwodd i’r 

rownd nesaf ac sydd yn mynd i Lundain. 

 

gan Jack Evans 
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Ddiwrnod olaf tymor yr Hydref cynhaliwyd 
cystadleuaeth yn y neuadd. Roedd Mr Tomi 
Rowlands a Mr Dafydd Jones yn cystadlu yn 
erbyn Mr Llifon Ellis a Mr Tegid Owen mewn 
cystadleuaeth debyg I Ready Steady 
Cook a drefnywd gan Dewi Owen, Dylan 
Jones ac Ilan Jones, tri disgybl o’r 
Chweched Dosbarth.  
 
Cyfwlynwyd y gystadleuaeth gan ddau ddyn 
lleol sef Eirion Pugh a Wil Hendres Eifion.  
Roedd rhaid i’r ddau dîm goginio dau bryd o 
fwyd. Er mawr syndod i bawb penderfynodd 
y beirniaid mai Mr Llifon Ellis a Mr Tegid 
Owen oedd y cogyddion gorau. 
Llongyfarchiadau i’r ddau ohonynt 

On the last day of the Autumn term a cooking  competi-
tion was held in the hall.  Mr. Tomi Rowlands and Mr Dafydd 
Jones competied against Mr Llifon Ellis and Mr Tegid Owen in 
a Ready steady cook type competition which was 
organised by Dewi Owen, Dylan Jones and Ilan Jones, three 
Sixth Form students. 
 
The competition was presented by two local personalities, 
Eirion Pugh and Wil Hendres Eifion. Two rounds were held 
during which the teams had to cook two meals. In the end the 
Mr. Llifon Ellis and Mr Tegid Owen were judged to be the best 
cooks. Congratulations to them both. 



Tud / Page: 32  

www.brodd

Mae Ysgol Bro Ddyfi nawr ar twitter. Os hoffech 

wybod y  newyddion diweddaraf o Ysgol Bro Ddyfi 

dilynwch ni ar twitter. 

 

Ysgol Bro Ddyfi is now on twitter. If you would like to 

be informed of the latest news from Ysgol Bro Ddyfi 

follow us on twitter.  

Os oes diddordeb gyda chi mewn 

parhau â’ch astudiaethau yn y 

Chweched Dosbarth Ysgol Bro Ddyfi, 

mae’n bosibl lawrlwytho’r prosbectws 

oddi ar ein gwefan: 

www.broddyfi.co.uk 

 

If you are interested in continuing 

your studies in the Sixth Form here 

at Ysgol Bro Ddyfi, you can download 

the prospectus from our website. 

 www.broddyfi.co.uk 

Y Chweched Dosbarth 
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Tybed glywoch chi am lwyddiant y 

ffilm fer Tea Sports ar benawdau 

newyddion y 5ed o Chwefror?  Os 

fethoch chi, mae posib gweld y clip 

ar wefan yr Ysgol: 

www.broddyfi.co.uk 

 

Did you hear the BBC news report 

about the success of the short film 

Tea Sports produced by Ysgol Bro 

Ddyfi Pupils for the Olympics? If you 

missed it you can view the clip here: 

www.broddyfi.co.uk 

Enillodd Heledd Besent Wobr yr High Sheriff el-

eni yn gydnabyddiaeth o’i hymroddiad i’w hast-

udiaethau a’i chyfraniadau allgyrsiol. Llongyfarch-

iadau mawr iddi hi ar ei llwyddiant haeddiannol. 

Heledd Besent from Year 13 won the High Sheriff 

Award in recognition of her dedication to her 

studies and her extracurricular work. Crongratul-

ations to Heledd on her deserved success. 

Cymdeithas High Sheriff Cymru a Lloegr 
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Badminton 

Aeth criw of Flwyddyn 8 i Drenewydd i chwarae badminton 

yn erbyn ysgolion Gogledd Powys lle cawsom 1af efo’r 

bechgyn a’r merched. Aeth y ddau dîm ymlaen i gystadlu yn 

erbyn ysgolion Gogledd Cymru yn Ynys Môn. Daeth y bechgyn yn 3ydd a’r merched yn 2ail.  

Bydd y merched (Fflur Jones, Mari Brame, Mared Ingram a Meinir Jones) rŵan yn gynrychioli 

Gogledd Cymru yn y gystadleuaeth genedlaethol yr wythnos nesaf. 

 

Pêl-fasged 

Cawsom lwyddiant yng nghystadleuaeth pêl-fasged Gogledd Powys. Bu tîm o Flwyddyn 9 ac 

11 yn cystadlu yn erbyn ysgolion Llanidloes, Llanfyllin, Y Drenewydd, Y Trallwng a Llanfair 

Caereinion. Roedd y safon yn uchel iawn ac fe wnaeth pawb chwarae yn arbennig o dda. Yn y 

diwedd daeth Blwyddyn 9 yn 1af a Blwyddyn 11 yn 3ydd. Aeth tîm Blwyddyn 9 i lawr i Gaer-

dydd lle chwaraeasant yn erbyn ysgolion De Cymru. Gwnaeth y plant chwarae yn arbennig o 

dda gan guro  Ysgol Y Bari 19-3. 

 

Athletau 

Fflur Jones yw seren yr ysgol y tymor yma gan iddi hi gymhwyso i chwarae ym mhencampwr-

iaethau Prydain am daflu pwysau yng nghystadlaethau athletau dan do. Mi fydd hi yn cyn-

rychioli Cymru a Powys yn Birmingham ym Mis Ebrill. 

Pob lwc! 

Llongyfarchiadau i ferched y ffreutur ar 

lwyddo i ennill Gradd 5 (Da iawn) am Lendid 

Bwyd yn y gegin yn dilyn archwiliad gan y 

Swyddog Iechyd Amgylcheddol yn ddiwedd-

ar. 

Mae hwn yn gynllun newydd: Cynllun Cen-

edlaethol Glendid Bwyd a drefnir gan Gyn-

gor Sir Powys ers 1f  Ebrill 2011.  Rydym yn 

falch iawn o’u llwyddiant.  
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Dyma luniau o’r papur ysgol 

oedd yn cael ei gyhoeddi gan 

yr ysgol yn y 60au. 

These are examples of pages 

from the school paper that 

was published in the Sixties. 
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Os oes gan unrhyw un gopïau o FflamFflamFflamFflam 
byddai’n braf eu menthyg i’w sganio a’u 
harddangos yn yr ysgol  
 
Do you have a copy of the old  school 
magazine? If so, please let us know!  



YSGOL BRO DDYFI 
Tel: (01654 70 2012)  

Ffacs: (01654 70 2994) 
E-bost: office@broddyfi-hs.powys.sch.uk 

Gwefan: www.broddyfi.co.uk 
 

PENNAETH: Mr D. M. B. Jones. B.A. 

Diolch yn fawr iawn i Lleu Bleddyn 

am golygu yr papur newydd yma / 

Thank you very much to Lleu Bled-

dyn for editing this News Paper 


