
 

 

 

 

Mae’r tywydd wedi bod yn warthus ym mis Chwefror, ond dydyn ddim wedi gadael i storm Ciara a Dennis 

sbwylio ein hwyl yma yn Ysgol Llanrhaeadr ym Mochnant. 

Ar ddechrau’r mis fe ddathlon Dydd Miwsig Cymru gan gynnal brynhawn o weithgareddau 

hwyliog i ddathlu cerddoriaeth Cymraeg. Fe baratodd y Criw Cymraeg 3 gweithgaredd; 

Ioga Cymraeg, cwis cerddoriaeth Cymraeg a gweithgaredd Minecraft – adeiladu llwyfan i 

berfformio cerddoriaeth Cymraeg. Fe gawsom gwmni ein Llywodraethwr Cymraeg Mr Philip 

Roberts am y prynhawn hefyd.  

Ar Chwefror 11fed, fe gymrodd y disgyblion rhan yng ngweithgareddau Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy 

Diogel. Dysgon sut i fod yn ‘SMART’, cymryd rhan mewn gweithgareddau meddwl a siarad gydag ysgol arall ar 

Skype am sut mae’n nhw’n cadw’n ddiogel ar y we. Bydd yr ysgol yn gyrru mwy o wybodaeth am diogelwch 

ar-lein cyn bo hir. Yn y cyfamser, mae’r wefan yma yn ddefnyddiol iawn - 

https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein/rhieni-a-gofalwyr/  

Fe gystadlodd nifer o ddisgyblion yn Eisteddfod Ddawns yr Urdd yn Llanfyllin. Eleni fe 

gawsom disgyblion brwdfrydig yn ymgeisio yn y gystadleuaeth dawnsio disgo. Da iawn 

i bawb a fu’n cystadlu yn y gystadleuaeth disco, ond ni lwyddodd neb fynd ymlaen i’r 

rownd nesaf ond fe weithion yn galed iawn ar eu dawns gydag ymarferion yn ystod 

amser chwarae. Llongyfarchiadau i’r ddawns greadigol am ennill a byddan yn mynd 

ymlaen i gynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod Ddawns Sir yn Theatr Hafren at Fawrth 24ain.  

Fe aeth disgyblion blywddyn 5 a 6 i athletau dan do yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin ar y diwrnod olaf cyn hanner 

tymor. Fe gawson hwyl yn cymryd rhan mewn decathlon gyda gweithgareddau fel naid hir, bowns cyflym a 

thaflu.  

Roedd yn bleser cymryd grŵp o ddisgyblion i Langrannog wythnos diwethaf. Roedden 

wedi bihafio’n wych. Fe aeth pob disgybl blwyddyn 5 a 6 o dosbarth Mr Richards a fe 

gawsom hwyl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau di-ri gan gynnwys go-cart, dringo 

wal, sgio, beicio, trampolin a saethyddiaeth. Roeddent wedi cymysgu’n dda gyda 

disgyblion o ysgolion arall ac wedi goroesi siwrnai hir lawr yno ar y Dydd Llun! 

Eleni, penderfynon gynnal diwrnod cyfan i gwblhau gwaith celf ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Fe weithiodd y 

disgyblion yn wych i greu modelau 3D, collage a gwaith unigol lluniadu, paentio a graffeg digidol. Mi fydd y 

gwaith yn cael ei feirniadu ar Ddydd Gwener Mawrth 13ed a bydd yr enillwyr yn cael eu gwaith wedi ei 

arddangos yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin ar ddiwrnod Eisteddfod yr Urdd ar Fawrth 14ed.  

Mae dosbarth Miss Watkins wedi bod yn creu thermomedrau gyda micro:bit i gymharu 

tymheredd o amgylch yr ysgol. Maent hefyd wedi bod yn defnyddio TGCh mewn llawer o 

ffyrdd gwahanol. Maent wedi bod yn sgwrsio ar Skype gydag amgueddfa yn Yellowstone 

yn America i ddysgu sut mae anifeiliaid yn addasu i fyw mewn gwahanol amgylcheddau. 

Fe benderfynon gynnal parti ar ddiwedd tymor a fe wahoddwyd disgyblion Cylch Meithrin 

a CA2 gan greu gwahoddiadau micro:bit a defnyddio Microsoft Forms i gymryd archebion 

bwyd a diod.  

Mae dosbarth Mrs Evans wedi bod yn parhau gyda’u gwaith ar Seland Newydd. Maent wedi 

bod yn defnyddio cyfesurynnau i ddarganfod nodweddion daearyddol ac wedi bod yn gwisgo 

fel Maoris a gwneud yr Haca. Maent wedi creu gwaith celf Maori a gwahanol gerbydau gan 

ddefnyddio sgiliau gwyddoniaeth a thechnoleg.  

Mae dosbarth Mrs Turner wedi bod yn ysgrifennu straeon am ynysoedd. Maent hefyd wedi bod yn ysgrifennu 

cerddi siap gan ddefnyddio ynysoedd fel sbardun. Yn Gwyddoniaeth, maent wedi creu ‘rap’ am ffotosynthesis 

i ddatblygu dealltwriaeth well o’r broses. Gyda dosbarth Mr Richards maent wedi bod yn ymchwilio pa hylifau 

sydd yn helpu planhigion dyfu ac ym mha ddeunyddiau mae planhigion yn medru tyfu ynddynt.   

Mae dosbarth Mr Richards wedi bod yn ysgrifennu straeon a cherddi hefyd gan ddefnyddio ynysoedd fel 

thema. Bydd y cerddi yn cael eu defnyddio ar gyfer Eisteddfod Ysgol ar Fawrth 10fed. Yn Gwyddoniaeth, maent 

wedi bod yn defnyddio Minecraft i ddysgu mwy am beilliadau, gan greu gerddi. 

 

 

 

Cylchlythyr mis Chwefror 

https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein/rhieni-a-gofalwyr/


 

Ar Ddydd Mawrth Mawrth 10fed byddwn yn cynnal ein Eisteddfod Ysgol i ddathlu Dydd Gwyl Dewi, sydd ar y 

1af o Fawrth, ond ar y penwythnos eleni. Ar ddiwrnod yr Eisteddfod, bydd pob disgybl yn cymryd rhan mewn o 

leiaf un gystadleuaeth o’r canlynol; llefaru, canu, celf (Cyfnod Sylfaen a CA2) offerynnol, dawnsio disgo ac 

ysgrifennu (CA2 yn unig). Mi fydd y disgyblion yn cystadlu i gael pwyntiau ar gyfer eu tai. Mae eich plentyn wedi 

cael eu rhoi yn Berwyn, Rhaeadr neu Tanat a rydym yn annog eich plentyn i wisgo lliw eu tai ar y diwrnod. Mi 

fydd y tŷ buddugol yn ennill y gwpan. Gofynnwch i’ch athrawon am tŷ eich plentyn.  

Gobeithio i chi gyd gael hanner tymor braf. Mi fydd gweddill y tymor hyd at Basg yn un prysur ond yn cyffrous 

arall. Cofiwch bod cyfarfod CrhA ar Fawrth y 10fed am 7y.h. i drefnu digwyddiadau a gwario. Mae bingo CrhA 

ar Nos Wener Ebrill 3ydd, y diwrnod cyn torri am wyliau’r Pasg.  
 

Cofion 

 

 

Mr Jonathan Richards 
 

5/3/20 
Diwrnod y Llyfr  

Traws gwlad @ Trallwm 4y.p. 

Hysbysiadau 

 

Clybiau:  

 

Llun – Dawns creadigol tan 4.15y.p. 

Mercher – Adran/Urdd tan 4.30y.p. 

 

Rhif ffôn ysgol-  01691 780352  

Ebost-                                       

office@llanrhaeadr.powys.sch.uk 
 

6/3/20 Merched Cymru v Estonia @ Wrecsam 5y.p. 

10/3/20 
Eisteddfod  Ysgol 

Cyfarfod Crha 7y.h. 

11/3/20 WASPS Gala nofio @ Trallwm 9.30y.b. 

12/3/20  Traws gwlad @ Llanfyllin 4y.p. 

13/3/20 Sport Relief 

14/3/20 Urdd Eisteddfod @ Llanfyllin 

19/3/20 Traws gwlad @ Llanfair Caereinion 4y.p. 

23/3/20 Nyrs ysgol – Mesuriadau derbyn 

24/3/20 
WASPS 4 Area Gala @ Trallwm 9.30y.b. 

Urdd Dawns Sir @ Drenewydd 

27/3/20 WASPS Traws gwlad @ Trallwm 9.15y.b.  

28/3/20 Urdd Eisteddfod Sir @ Drenewydd  

30/3/20 Noson Rieni  

3/4/20  Bingo CrhA Pasg yn Ysgol  

6-7 Ebrill Gwyliau Pasg   

20/4/20 Diwrnod dim disgybl  

21/4/20 Ysgol  

 


