
  











 

 



 

Dathlu gwaith  

Blwyddyn 1 



Mae eleni wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus i flwyddyn 2.  Mae pawb wedi 

ymgartrefu’n llwyr i’r dosbarth ac wedi mwynhau dysgu am ein themâu 

diddorol a chyffrous.  Mae’r dosbarth wedi cael nifer o gyfleoedd i ysgrifennu 

yn estynedig eleni. Mae’r dosbarth wedi ysgrifennu Llythyr at Tesco, stori 

diddorol yn dilyn stori Bili Broga ac mae nhw wedi ysgrifennu cerdd acrostig 

ar anifeiliaid y môr.  

 

 

Yn ogystal a hyn, mae’r 

dosbarth wedi cael cyfleoedd i 

goginio a blasu bwydydd gwahanol 

megis jeli a bwyd Ffrenig. 

Mae’r dosbarth wedi cael cyfleoedd i       

ddysgu tu allan i’r dosbarth eleni.  Mae 

nhw wedi bod lawr i Bontardawe i ymweld 

â’r ardal leol yn ogystal ag ymweld â 

choedwig cwm du i ddysgu am fyd natur.   

Roedd pawb wedi cael cyfle i    

ddangos eu ochr creadigol eleni 

hefyd.  Crewyd waith celf ar     

ddeinosoriaid, anifeiliaid y môr 

a sgerbwd y corff. 





Blwyddyn 3 

Mrs Hogarth a Miss Davies 

 Cawsom 

flwyddyn 

brysur a 

hwylus!  

Cyfansoddi caneuon gyda  

Mair Harlech 

Hwyl yn y goedwig!  

Printio crysau t i werthu 

yn ein noson ddathlu 

Dyma ni yn dysgu am hanes boddi 

Tryweryn. Fe wnaethom baentio’r  

murlun ar wal yr ysgol.  

Dyma ni wrth wal Ysgol 

Pantglas yn Aberfan 



 

Bu’n flwyddyn hapus a llewyrchus i Flwyddyn 3 a 4.  

Dyma rai o’r uchafbwyntiau. 

Dysgu am y  

Rhufeiniaid a’u 

ffordd o fyw 

yng Nghaerleon. 

Dysgu mwy am 

drychineb Aberfan. 

Ymweld â‘r ardd  

goffa 

Roeddem wrth ein 

bodd yn dadlau o 

blaid ac yn erbyn 

boddi cwm Treweryn. 

Mwynhau gweithdŷ 

Mad Science a dysgu 

mwy am olau! 

Mwynhau gweithdŷ 

gyda Manon Eames a 

dysgu mwy am Gapel 

Celyn a’r brotest i 

achub cwm Tryweryn. 
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Yn nhymor yr Hydref aeth Blwyddyn 6 ar ymweliad preswyl i Dan y 

Bwlch. Yn gyntaf, aethom ni i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aber-

ystwyth. Dysgom ni lwyth am hanes y llyfrgell a chawsom gyfle i 

fynd lawr i’r cromnennau er mwyn gweld yr hen lyfrau sydd yna. 

Dysgom lawer am hanes Plas Tan Y 

Bwlch yn ystod yr wythnos a 

chawsom gyfle i ymweld gyda nifer o 

fannau arwyddocaol yn hanes Cymru. 

Roeddem yn ffodus i gael ymweld a’r 

Ysgwrn. Yn ogystal â hyn,  


















