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SIOE FRENHINOL CYMRU

Gorffennaf 22 – 25, 2019

Mae Sioe Frenhinol Cymru (Y Royal Welsh) yn boblogaidd iawn bob blwyddyn. 

Pam? Wel, achos mae’r sioe yn fendigedig wrth gwrs, Mae rhywbeth yma i blesio pawb – anifeiliaid fferm, anifeiliaid anwes, 

bwyd blasus, stondinau, cystadlaethau a llawer mwy.

Ffoniwch swyddfa’r sioe am fwy o wybodaeth ar (01982) 553683.

Mae gwefan gyda ni hefyd, sef, www.rwas.co.uk
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EISTEDDFOD RYNGWLADOL LLANGOLLEN

Dechreuodd y trafod am gael Eisteddfod yn 1943, gyda’r Eisteddfod gyntaf yn Llangollen ym mis 

Mehefin 1947.

Erbyn heddiw mae Eisteddfod Llangollen ym mis Gorffennaf bob blwyddyn gyda 

miloedd o bobl o bob rhan o’r byd yn dod i Ogledd Cymru i ganu, i ddawnsio a 

rhannu talentau. Mae’r chwe diwrnod yn brysur ac yn boblogaidd gyda phobl

o bob oed. Yn sicr, mae’n werth i chi fod yno a mwynhau awyrgylch y dathlu.     

Mae sêr y byd wedi perfformio yma, fel Luciano Pavarotti, Kiri Te Kanawa,

Katherine Jenkins, Alfie Boe a McFly.

Eisteddfod Llangollen, Heol yr Abaty, Llangollen, LL20 8SW (01978) 862003    help@eisteddfod-

llangollen.co.uk Hefyd rydyn ni ar Weplyfr, Trydar a Youtube Noddwr : Siarls, Tywysog Cymru 



*** Eisteddfod Llangollen ***

BLWYDDYN YR EISTEDDFOD 1AF (1)

MIS YR EISTEDDFOD 1AF (1)

MIS YR EISTEDDFOD HEDDIW (1)

CYFEIRIAD CYSWLLT (1)

RHIF FFÔN CYSWLLT (1)

E-BOST (1)

SAWL DIWRNOD? (1)

GWEITHGAREDDAU (x2) (2)

PERFFORMWYR ENWOG (x3) (3)



“Mae Cymru a siarad Cymraeg yn bwysig iawn i fi 
ac roeddwn i’n lwcus iawn achos bod fy rhieni’n
siarad Cymraeg gyda ni gartref. Rydw i bob amser 
yn hoffi gwneud rhaglenni ar S4C. Maen nhw’n 
gwneud gwaith mor dda i helpu’r iaith Gymraeg. 
Mae fy ffrind Ioan Gruffudd a fi hefyd yn helpu i
godi arian ar gyfer llawer o elusennau yng 
Nghymru”.  
(Matthew Rhys)

“Roedd un peth yn fy mhoeni yn Llundain, 

roedd pobl yn gofyn i fi oeddwn i’n siarad 

Cymraeg – a doeddwn i ddim. Felly 

penderfynais ddysgu siarad Cymraeg, felly 

es i ar y rhaglen Cariad@Iaith ar S4C. Hefyd 

roeddwn i eisiau gweithio yn Gymraeg ar y 

teledu ac ar y llwyfan.  Dw i’n meddwl bod 

S4C yn wych i roi cyfle i dalent ifanc”. 

(Sophie Evans)

Matthew Rhys Sophie Evans

Siarad Cymraeg.  Sut?

Hoffi S4C.  Pam?

Ydy S4C yn bwysig yn eich barn chi? _____________________________________________________________________

Rheswm 1: _________________________________________________________________________________________

Rheswm 2: __________________________________________________________________________________________



PARC Y SCARLETS
(    01554 783900         gwyb@parcyscarlets.com   )

Mae Parc y Scarlets yn Llanelli, De Cymru. Agorwyd y stadiwm yn 2008, ym mis Tachwedd. Mae’r parc yn

boblogaidd iawn achos mae llawer o bobl yn cefnogi’r Scarlets. Dylunwyr y stadiwm oedd Partneriaeth Miller –

nhw oedd wedi dylunio Stadiwm Murrayfield yn 1995. 

Felly beth sydd yno? Wel, yn gyntaf, mae’r cae chwarae anhygoel. Wedyn mae’r gampfa ac ystafelloedd newid

y tîm. Yn olaf mae bar, siop ac amgueddfa – y cyfan yn fodern ac yn gyfleus. Hefyd wrth gwrs mae croeso

cynnes yno bob amser. Yn sicr, mae’r lle yn wefreiddiol. 

Mae’r Scarlets wedi bod yn boblogaidd ar hyd y blynyddoedd gyda chwaraewyr fel Ray Gravell, Ieuan Evans a 

Phil Bennett yn y gorffennol. Erbyn heddiw mae chwaraewyr talentog newydd yn cynnwys Rhys Patchell, 

Samson Lee a Jake Ball ac mae’r tîm yn mynd o nerth i nerth. 

Roedd gêm gyntaf y stadiwm yn erbyn Caerdydd. Enillodd y Scarlets tri deg dau : tri. Gêm wych a chyfle i bawb

weld y stadiwm ! Cofiwch fod gemau pêl-droed yma hefyd a sawl cyngerdd bob blwyddyn, yn cynnwys

cerddoriaeth Jess Glynne a UB40 yn haf 2017. Yn olaf mae tîm rygbi merched y Scarlets dan 18 oed yn

dalentog iawn ac yn cael llwyddiant mawr. Felly, dyma’r lle i fod – yn bendant!!



1. Digwyddiadau Parc y Scarlets? (x2)                     

2. Cyfleusterau’r parc? (x2)                   

3. Sgôr y gêm gyntaf?                                 33 : 3                        32 : 2                          32 : 3                       33 : 2

CYWIR ANGHYWIR

Cafodd Stadiwm Murrayfield ei dylunio cyn Parc y Scarlets

Chwaraeodd Caerdydd a Llanelli yn ngêm gynta’r stadiwm

Does dim gwefan gyda Parc y Scarlets.

Mae tîm merched y Scarlets yn siomedig iawn.



BLWYDDYN AGOR PARC Y SCARLETS

ENW’R DYLUNWYR

CYFLEUSTERAU PARC Y SCARLETS (x2)

CHWARAEWYR DA Y GORFFENNOL (x2)

CHWARAEWYR DA Y PRESENNOL (x2)

Ar ôl darllen y darn am Barc y Scarlets, pam ydych chi’n meddwl
bod y stadiwm yn boblogaidd? Rhowch 2 reswm yn Gymraeg.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Sut mae’r person yma yn disgrifio Parc y 
Scarlets? Ysgrifennwch 3 disgrifiad i lawr o’r
darn.

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________



ym mis awst pimp person yn talentog Bydd dim cost David griffiths Nos Gwener

Mae e ddim E-bostio fi wedyn mewn ty semi am mwy o help Mae ni’n nofio. tri o gloch

Ble mae Jac. un deg chewch mwy o 
gwybodaeth

Dydd Merched y tim rygbi Ffoniwch fi am

chwater i un Yn y ystafell yn bendigedig Mynd i gwylio Wyt ti’n dod. Teithio
gydar clwb



ym mis awst pimp person yn talentog Bydd dim cost David griffiths Nos Gwener

ym mis Awst pump person yn dalentog Fydd dim cost David Griffiths Nos Wener

Mae e ddim E-bostio fi wedyn mewn ty semi am mwy o help Mae ni’n nofio. tri o gloch

Dydy e ddim E-bostiwch fi 
wedyn

mewn tŷ semi am fwy o help Rydyn ni’n nofio tri o’r gloch

Ble mae Jac. un deg chewch mwy o 
gwybodaeth

Dydd Merched y tim rygbi Ffoniwch fi am

Ble mae Jac? un deg chwech mwy o 
wybodaeth

Dydd Mercher y tîm rygbi Ffoniwch fi ar

chwater i un Yn y ystafell yn bendigedig Mynd i gwylio Wyt ti’n dod. Teithio
gydar clwb

chwarter i un Yn yr ystafell yn fendigedig Mynd i wylio Wyt ti’n dod? Teithio
gyda’r clwb



Gwallau SILLAFU 
(Spelling)

Geiriau sy’n swnio fel y Saesneg
(Words that sound like the English) 
e.e. caffi, lifft, golff, rygbi, garej, theatr, 
sinema, criced, banc, siop …

Geiriau cyfarwydd (Familiar words)
• Rhifau e.e. un, dau, tri, pedwar, pump, 

chwech, saith, wyth, naw, deg …
• Lliwiau e.e. glas, gwyrdd, llwyd, pinc, 

melyn …
• Misoedd e.e. Ionawr, Chwefror, 

Mawrth, Ebrill, Mai, Hydref …
• Dyddiau’r wythnos e.e. dydd Llun,    

dydd Mercher, dydd Sul …

Gwallau sillafu cyffredin
(Common spelling mistakes)
e.e. chwaraeon, chwaer, teledu, teulu,  
hanes, cytuno, sbwriel …

Gwallau yn defnyddio “wy” / “yw”
(Mistakes using “wy” / “yw”)
e.e. byw, hwyl, pwysig, swyddfa, bwyta, 
bwyd …

Gwallau yn defnyddio’r amser
(Mistakes using the time)
e.e. o’r gloch, hanner awr wedi, chwarter
i, chwarter wedi …

Gwallau ATALNODI 
(Punctuation)

Prif-lythyren (Capital letters)
Lleoedd (places) e.e. Llangollen, Cymru, 
Ysgol Bryn Coch …
Pobl (People) e.e. Mrs Jenkins, Bethan 
Evans …
Misoedd (Months) e.e. ym mis Mawrth, 
yn Ebrill …
Ieithoedd (Languages) e.e. Ffrangeg, 
Sbaeneg, Cymraeg, Saesneg …

Marc Cwestiwn (Question mark)
e.e. Oes _________?
Wyt ti ______? / Ydych chi _______?
Beth? Pryd? Pwy? Ble? Pam? Sut? …

Collnod (Apostrophe)
i’r = to the     a’r = and the
F’enw = My name      mae’n = it is

To bach (Circumflex)
e.e. grêt, sgôr, rhif ffôn, grŵp,                          
pêl-fasged, hufen iâ, canwîo, tŷ, 
cysylltwch â …

Atalnod (comma)
e.e. te, coffi a bisgedi
Emma, Huw a Jenna …

TREIGLADAU
(Mutations)
e.e.

• “yn” + ansoddair (adjective) e.e. yn fendigedig, yn ddiddorol, yn dalentog, yn 

gwrtais …

• Ar ôl “i” e.e. i weld, i wylio, i ddarllen, chwarter i ddeg …

• Ar ôl “am” e.e. am ddau o’r gloch, am fis …

• Ar ôl “nos” e.e. nos Lun, nos Fercher, nos Wener …

• “y” + enw benywaidd (feminine noun) e.e. y ganolfan hamdden, y ferch …

A / AC (and)

• a + cytsain (consonant)
• e.e. bachgen a merch, Saesneg

a Ffrangeg … 
• ac + llafariad (vowel) / ac + mae
• e.e. afal ac oren, ac mae …

Y / YR / ‘R (The)

• y + cytsain
e.e. y bachgen, y ci, y llyfr …

• yr + llafariad
e.e. yr eliffant, yr athro …

• ‘r ar ôl llafariad
e.e. yr athro a’r athrawes …

BERF (verb) e.e. SIOPA HELPU BWYTA COSTIO

ENW (noun) e.e. SIOP HELP BWYD COST

AMSER Y FERF (Verb Tenses)
e.e.
• Rydw i, Rwyt ti, Mae e/o, Mae hi, Rydyn ni …
• Dw i ddim, Dwyt ti ddim, Dydy e/o ddim …
• Gwyliais i, Gwyliaist ti, Gwyliodd e/o …
• Bydda i, Byddi di, Bydd e/o …
• Fydda i ddim, Fyddi di ddim, Fydd e/o ddim …
• Hoffwn i, Hoffet ti, Hoffai e/o …

RHIFAU (Numbers)
2 = dau / dwy e.e. dwy bunt (£2)
3 = tri / tair e.e. tair merch
4 = pedwar / pedair e.e. pedair awr



Ydych ti eisiau dysgu cymraeg?

Mae dosbarth newydd bob dydd Merched

yn mis Ionawr a Chwefor.

Bydd dim cost ond bydd yn hywl

Croeso cynnes i pawb. 

Cysylltwch a Wendy neu Gareth am mwy o wybodaeth.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



Ydych ti eisiau dysgu cymraeg?

Mae dosbarth newydd bob dydd Merched

yn mis Ionawr a Chwefor.

Bydd dim cost ond bydd yn hywl

Croeso cynnes i pawb. 

Cysylltwch a Wendy neu Gareth am mwy o wybodaeth.

1     chi 2    Cymraeg 3    dydd Mercher 4    ym 5     Chwefror

6     Fydd dim 7     hwyl 8     bawb 9     â 10     fwy



1. WANTED

2. Young people

3. to help

4. in the Eisteddfod

5. Two hours

6. Thursday and Friday

7. Must 

8. speak Welsh

9. Phone

10.Cai or Heledd



1. YN EISIAU

2. Pobl ifanc

3. i helpu

4. yn yr Eisteddfod

5. Dwy awr

6. Dydd Iau a dydd Gwener

7. Rhaid 

8. siarad Cymraeg

9. Ffoniwch

10.Cai neu Heledd



Dechreuais i ddysgu Cymraeg yn chwech oed yn yr ysgol 

gynradd. Dw i wrth fy modd yn dysgu Cymraeg erbyn 

hyn ac hoffwn i astudio Cymraeg yn y chweched. Yn fy 

marn i mae’n bwysig i siarad iaith y wlad. Hefyd bydd 

siarad Cymraeg yn helpu gyda gwaith yn y dyfodol. 

(Sasha, 14 oed)

Ces i fy ngeni yn Llundain. Symudais i 

Sir Benfro yn un deg tri oed. Ces i sioc 

– roedd rhaid imi ddysgu Cymraeg. 

Fodd bynnag rydw i’n hapus iawn yn 

dysgu iaith Cymru. Rydw i’n aelod o’r 

Urdd. Rydw i wedi bod yn 

Llangrannog a Glan Llyn. Roedd yn 

wefreiddiol. Dysgais i sgiliau newydd 

fel abseilio, syrffio gwynt, rafftio a 

sgïo. Hefyd roeddwn i’n gallu ymarfer 

siarad Cymraeg bob dydd, drwy’r 

dydd. Hoffwn i fynd eto fel swog yn y 

dyfodol. Yn bendant – mae dysgu 

Cymraeg wedi agor drysau newydd 

imi, drysau heriol ond llawn hwyl.

(Iwan, 16 oed)                                                                                                               

Yn fy marn i mae dysgu 

Cymraeg yn bwysig. Dw i 

eisiau siarad Cymraeg gyda 

fy merch (Efa, 5 wythnos 

oed). Felly, dw i’n mynd i 

ddosbarth nos Cymraeg. 

Mae’n hwyl ac dw i wedi 

gwneud llawer o ffrindiau 

newydd hefyd. Wedyn mae 

cylch Ti a Fi – mae pawb yn 

dysgu neu yn siarad 

Cymraeg. Mae Efa mor 

lwcus. Bydd hi’n 

ddwyieithog. (Caron, 24 oed)

Dw i’n hoffi cyflogi pobl sy’n 

siarad Cymraeg. Mae’n 

ddefnyddiol iawn yn y gweithle. 

Hefyd mae sgiliau cyfathrebu da 

gyda phobl ddwyieithog. Hefyd 

maen nhw eisiau gweithio. 

(Mark James, rheolwr cwmni)

Mae ffrindiau gyda fi mewn 

ysgol ddwyieithog. Dw i 

eisiau deall Cymraeg felly 

achos maen nhw’n siarad 

Cymraeg bob amser. Hefyd 

mae cariad newydd gyda fi ac 

mae e’n siarad Cymraeg. 

Mae teulu Ben yn siarad 

Cymraeg hefyd. Felly, mae 

dysgu Cymraeg yn bwysig 

iawn imi nawr. Pwysig iawn 

iawn!!

Dw i’n gweithio’n galed yn y 

wers Gymraeg nawr. Dydy’r 

athro ddim yn deall beth sydd 

wedi digwydd!!    Dw i’n 

mynd i gael A* yn yr arholiad 

TGAU (Emma, 15 oed)



Mae’r pump person yma yn siarad am ddysgu Cymraeg.

• Nodwch 6 rheswm da dros ddysgu Cymraeg yn ôl y bobl yma.

• Pa un ydy’r rheswm pwysicaf yn eich barn chi? ____________________________________
___________________________________________________________________________

• Mae’r pennaeth eisiau rhoi posteri newydd
ar yr hysbys-fwrdd yn annog pobl ifanc i
ddysgu Cymraeg. Mae e’n gofyn wrth bobl
ysgrifennu syniadau ar y poster yma. Rhaid
i chi lenwi poster.

Pam dysgu Cymraeg?

1

2

3

4

5

6

Mae DYSGU CYMRAEG yn …
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Enw’r Ysgol

Ydy’r ysgol yn dathlu Cymreictod?

Ydy Tamaid bach Nac ydy

Mae staff y dderbynfa yn ateb
y ffôn yn ddwyieithog. Hefyd

maen nhw’n cyfarch
ymwelwyr yn Gymraeg

Dydyn ni ddim yn
clywed Cymraeg
yn yr ysgol – dim 
ond mewn gwersi

Cymraeg. Felly 
beth yw’r pwynt? 
Dydy’r ysgol ddim

yn wahanol i
ysgolion yn Lloegr.  
Dydyn ni ddim yn

teimlo ein bod ni’n
rhan o Gymru ac 

mae’n drist! 
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Pam?

Rydyn ni’n byw yng Nghymru                                               

We live in Wales

Mae dwy iaith gyda ni – Cymraeg a Saesneg                                                         

We have 2 languages – Welsh and English

Mae pobl yn hoffi cael dewis                                                      

People like to have a choice

Mae cwsmer yn hoffi siarad yn ei iaith gyntaf                                                       

A customer likes to speak in his / her first language

Mae’r Llywodraeth yn annog busnesau i ddefnyddio’r 

Gymraeg The Government encourages businesses to 

use Welsh

Cymraeg ydy iaith Cymru                                                                 

Welsh is the language of Wales

Targed y llywodraeth ydy miliwn o siaradwyr Cymraeg 

erbyn 2015 The government’s target is a million Welsh 

speakers by 2015

Dylen ni fod yn falch o’n hiaith                                                            

We should be proud of our language

Mae iaith unigryw gyda ni                                                         

We have got an unique language

Mae Cymraeg wedi dod yn fwy boblogaidd erbyn 

heddiw  Welsh has become more popular by today

Mae lefel A Cymraeg yn boblogaidd yn yr ysgolion   A 

level Welsh is popular in the schools

Mae plant ysgol yn astudio Cymraeg tan yn un deg 

chwech oed School children study Welsh until they are 

16 years of age.

Manteision

Mae 74% o bobl y byd yn ddwyieithog / yn siarad dwy iaith                                                                    

74% of the world’s population are bilingual / speak two languages

Mae bod yn ddwyieithog yn sgil   Being bilingual is a skill

Bydd yn helpu yn y dyfodol   It will help in the future

Bydd yn helpu gyda swyddi  It will help with jobs

Mae mwy a mwy o fusnesau yn gofyn am Gymraeg                                                                                 

More and more businesses are asking for Welsh

Mae hysbysebion yn y papur yn gofyn am Gymraeg                                                                               

Adverts in the newspapers are asking for Welsh

Mae pobl ddwyieithog yn fwy greadigol  Bilingual people are more creative

Hefyd maen nhw’n cyfathrebu yn dda  They also communicate well

TGAU Cymraeg

Mae’n rhan o’r cwricwlwm ysgol                                                    

It’s part of the school curriculum

Mae’n orfodol i ddysgu Cymraeg                                                           

It’s compulsory to learn Welsh

Mae’n dysgu sgiliau newydd  It teaches you skills 

Mae’r cwrs yn trafod twristiaeth a byd gwaith                                                                                

The course discusses tourism and the world of work

Mae’n helpu dysgu sgiliau ffeindio swydd                                                                                     

It helps to teach skills for finding a job

Fel ysgrifennu CV, ysgrifennu llythyr gais, ffonio cwmni                                                                     

Like writing a CV, letter fo application, phoning a company

Hefyd mae prawf cywiro a trosi                                                                                               

Also there’s a correcting and translating test

Mae hyn yn sgil da iawn yn y gweithle                                                                                

This is a very good skill for the workplace

MENTER IAITH

/ (Crymych) 

BWRDD YR 

IAITH (Caerdydd)

• helpu cael 

arwyddion 

dwyieithog

• helpu trefnu 

dosbarth Cymraeg 

i’r staff

• helpu ysgrifennu 

polisi Cymraeg

• siarad gyda’r 

staff

• adnoddau (fel 

bathodynau, 

posteri) am ddim
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GWLEDYDD

Faint o bobl sy’n ddwyieithog?

Pam dysgu iaith newydd?

Mae’n her ac yn hwyl.

Dylech chi siarad iaith eich gwlad.

Mae pobl sy’n siarad dwy iaith yn fwy greadigol

Mae’n sgil arall ac yn gyfle i wneud ffrindiau newydd

Mae fy ffrindiau yn siarad
Cymraeg ac mae Mamgu yn 
siarad Cymraeg. Dw i eisiau

dysgu siarad Cymraeg hefyd!

Yn fy marn i mae dysgu iaith
newydd yn anodd. Ta beth, mae
pawb yn deall Saesneg – does 
dim eisiau dysgu Cymraeg neu

Ffrangeg neu Sbaeneg!!

Dw i’n siarad 11 iaith yn rhugl. 
Mae dysgu iaith newydd yn 

gyffrous bob amser.
(Alex Rawlings)



Does dim lle yn y neuadd i
bawb yn yr ysgol. Felly mae
Eisteddfod ysgol gyfan yn

amhosibl. Dylen ni gael disco 
neu ddiwrnod ffilmiau. Hefyd

mae Eisteddfod yn hen ffasiwn
erbyn heddiw!! (Josh)

Mawrth 1af ydy fy hoff ddiwrnod ysgol. 
Dw i wrth fy modd yn canu ac yn

adrodd. Enillais i’r adrodd y llynedd ac 
enillodd ein côr ni. Roedden ni’n canu

“Sosban Fach”  - roedd yn llawer o 
hwyl.  Hoffwn i gael cyngerdd gyda’r
nos hefyd. Bydd rhieni yn hoffi gweld
llawer o’r eitemau yn fy marn i. (Lois)

Pwy oedd Dewi Sant 
ta beth?



Roedd athletwyr Cymru yn anhygoel yn y Gemau Olympaidd yn Rio. Alla i ddim aros am y gemau nesaf yn Tokyo yn 2020. Maen nhw wedi rhoi Cymru ar y map!!

Mae tîm pêl-
droed Cymru yn 
dalentog ac yn 

well o lawer na’r
tîm rygbi yn fy

marn i.  Mae mwy
o sgil i chwarae

pêl-droed ta beth!
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Beth ydy blog?



Rydych chi’n penderfynu dechrau ysgrifennu BLOG. Rydych chi eisiau ysgrifennu am 
ddysgu Cymraeg.
Rhaid i chi :
• gyflwyno eich hunan a’ch rheswm dros ysgrifennu (2)
• ysgrifennu am ddysgu Cymraeg yn yr ysgol (2)
• trafod pwysigrwydd dysgu Cymraeg (3)
• gorffen gyda chwestiwn (1)

You have decided to start writing a BLOG. You want to write about learning Welsh.
You must:
• introduce yourself and your reason for writing (2)
• write about learning Welsh in school (2)
• discuss the importance of learning Welsh (3)
• end with a question (1)



Bore da. F’enw i ydy Ceri a dw i wedi penderfynu ysgrifennu 

Blog. Pam? Wel, dw i eisiau ysgrifennu am siarad Cymraeg. 

Dechreuais i ddysgu Cymraeg yn 5 oed. Hefyd mae mamgu

yn siarad Cymraeg ond dim Mam a Dad. Nawr, dw i’n dysgu 

Cymraeg gyda Mrs Colwyn. Mae’n her ond weithiau mae’n

ddiflas, yn enwedig gramadeg. Mae’n gas gyda fi treigladau

e.e. yng Nghymru. Nonsens!!

Ta beth – pam dysgu Cymraeg? Yn gyntaf, Cymraeg ydy iaith 

Cymru. Wedyn, mae’n sgil. Yn olaf bydd yn helpu gyda 

gwaith yn y dyfodol.

Felly : CYMRU AM BYTH!!

Wyt ti’n cytuno?

introduce yourself 
and your reason for writing 

write about 
learning Welsh 
in school 

discuss the 
importance 
of learning Welsh 

end with a question 

Cynnwys : All points covered and an orderly, 
interesting piece of work =  8 marc
Iaith : There are a few errors but nothing 
serious. Plenty of opinions, past, present and 
future tense, idioms and relevant vocab. 
Good spelling and punctuation =  7 marc


