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Annwyl Riant/Warcheidwad,

Camau diogelwch COVID a Mygydau
Mae'r sefyllfa'r wythnos diwethaf wedi cynyddu ein ffocws ar sicrhau diogelwch disgyblion a staff ac
osgoi unrhyw achosion o haint yn yr ysgol. Mae hwn yn cynnwys yr agwedd allweddol o gadw pellter
diogel rhwng oedolion a phlant, a rhwng oedolion. Mae hefyd yn cynnwys pwysigrwydd golchi neu
ddiheintio dwylo.
Disgwylir gorchuddion wyneb yn yr ysgol lle bynnag na all grwpiau cyswllt gadw pellter diogel ac mae
hwn wedi bod yn weithredol ers wythnosau cyntaf mis Medi. Mae cyhoeddiad y llywodraeth yr wythnos
diwethaf yn ehangu hwn i gynnwys pob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Mae hwn yn cynnwys
ardaloedd allanol a'r caeau. Byddwn ni’n dechrau pwysleisio hwn o heddiw ymlaen a gofynnwn i rieni
sy’n cerdded i’r ysgol i gasglu disgyblion i wisgo gorchudd wyneb wrth iddynt aros iddynt. Gofynnwn
i rieni sy’n gyrru i gasglu eu plant i aros yn y car.

Nosweithiau rieni
Byddwn yn defnyddio adnodd o’r enw ‘schoolcloud’ er mwyn cynnal ein nosweithiau rieni eleni. Bydd
y rhain yn cael eu cynnal ar y nosweithiau canlynol. Sylwer fod noswaith rieni blwyddyn 8 mewn
pythefnos. Mae canllawiau wedi eu hatodi.
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Diwrnod Siwmper Dolig
Mae cymaint o weithgareddau Nadolig eleni yn amhosib gyda’r cyfyngiadau sydd mewn lle. Un
gweithgaredd bydd yn parhau bydd diwrnod siwmper ‘dolig ar ddydd Gwener 11eg. Bydd tudalen ‘Just
Giving’ yn cael ei sefydlu er mwyn codi arian tuag at achos da. Bydd hwn yn osgoi’r defnydd o arian
man.

Awgrymiadau o lyfrau
Mae adrannau’r Gymraeg a Saesneg wedi cynhyrchu rhestr o lyfrau os ydych chi’n chwilio am
syniadau darllen/anrhegion ar gyfer disgyblion oedran ysgol. Mae’r rhain wedi eu rhannu i lyfrau sy’n
addas i ddisgyblion CA3 (Blwyddyn 7-9), CA4 (Blwyddyn 10 ac 11) a CA5 (Blwyddyn 12 a 13). (Gweler
yn atodol)

Clwb GYTS
Llongyfarchiadau i’r canlynol am gael eu dewis fel llywyddion / is-lywyddion y clwb GYTS er mwyn
hybu Cymreictod eleni.
Llywyddion:

Is-Lywyddion

• Erin Myfanwy Davies
• Osian Drake

• Glain Davies
• Gwion Phillips

Dr Rhodri Thomas
Pennaeth

LLOND SACH O STRAEON’ – Nadolig 2020
CA5
1) ‘Mefus yn y Glaw’ – Mari Emlyn
Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd
Lili Daniels, awdures 50 oed, sy’n cael trafferth darganfod ei hawen a hithau’n ceisio ysgrifennu ei
phumed nofel.
2) ‘Pwyth’ – Haf Llywelyn
Mae'r stori'n troi o gwmpas cymeriadau tref fach lle mae rhai teuluoedd wedi ymgartrefu ers
cenedlaethau ac eraill yn newydd-ddyfodiaid. Pan mae dieithryn yn ailymweld â'r dref, mae'n codi
crachen o'r gorffennol. Nofel lle mae cyfrinachau'n cuddio dan yr wyneb a'r cymeriadau cryf yn dal
eu gafael ar y darllenydd.
3) ‘Tu ôl i’r awyr’ – Megan Angharad Hunter
Mae tu ôl i’r awyr yn nofel ddoniol a thorcalonnus sy’n cynnig cipolwg ysgytwol ar fywyd oedolion
ifanc na welwyd ei debyg mewn print yn y Gymraeg o’r blaen.
4) ‘Adar o’r Unlliw’ – Catrin Lliar Jones
Nofel ysgafn yn llawn hiwmor a chariad. Yng nghanol y chwerthin a’r dagrau, mae bywyd teuluol
heddiw yn cael ei drafod gyda sensitifrwydd.
5) ‘301’ gan Llion Iwan
Nofel sydd yn olrhain hanes mab gweinidog wrth iddo wneud y dewis annisgwyl o fynd i ymladd i
Ryfel y Falklands.
6) ‘Rhedeg i Parys’ – Llwyd Owen
Antur gyffrous a pheryglus sy'n ein harwain i isfyd tywyll y brifddinas ac i galon lwgr y mynydd copr.

CA4
1) ‘Llyfr Glas Nebo’ – Manon Steffan Ros
Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2018. Dyma stori ryfeddol
Siôn, a orfodwyd i dyfu'n ddyn yn sydyn iawn, ei fam Rowenna, a'i chwaer fach, Dwynwen. Mae'r
hanes hynod wedi'i gofnodi mewn llyfr nodiadau glas wrth geisio goroesi ar ôl Y Terfyn - yr hunllef a
gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.
2) ‘Adref – Casgliad o Straeon Byrion’
30 stori fer gan ferched, yn dilyn cystadleuaeth sgwennu stori fer yng nghylchgrawn Cara. Mae'r
gyfrol yn cynnwys straeon gan awduron profiadol fel Heiddwen Tomos, Casia Wiliam, Mari George,
Dana Edwards a Rebeca Roberts, ac awduron newydd, ifanc fel Fflur Evans, Marged Wiliam,
Martha Grug Ifan, Sioned Erin Hughes, a llawer mwy!
3) ‘Heb law Mam’ – Heiddwen Tomos
Nofel lawn hiwmor a thristwch ar gyfer yr arddegau. Doedd ei mam hi ddim adre. Doedd hi ddim
wedi bod adre ers wythnos. Dyma stori Efa a'i mam. Cemo fel caead bedd.
4) ‘Herio i’r Eithaf’ – Huw Jack Brassington
Mae Huw Jack Brassington yn herio'i gorff a'i feddwl i'r eithaf mewn rasys anhygoel o anodd ar
draws y byd, fel y 47 Copa, y Pioneer a'r Coast to Coast. Mae ei stori'n mynd â ni i'r byd triathlon,
rhedeg a seiclo, ac mae'n dysgu gwersi caled ar hyd y daith.

5) ‘Pobl fel ni’ – Cynan Llwyd
Mae digwyddiadau'r nofel yn para dros gyfnod o tua 24 awr yng Nghaerdydd yn y dyfodol agos.
Mae'n dilyn Nathan a Sadia, sy'n gariadon, wrth iddyn nhw fynychu cyngerdd. Yn ystod y gyngerdd
mae ffrwydriad ac mae'r ddau'n cael eu gwahanu. Mae agweddau a rhethreg hiliol wedi dod i'r
amlwg yn ddiweddar yn sgil sefyllfa economaidd fregus y wlad, a gwleidyddion asgell-dde.
CA3
1) ‘Pecyn Trioleg Cyfres Y Melanai’ – Bethan Gwanas
Pecyn yn cynnwys Tair nofel anturus am Efa, tywysoges Melania, a'i ffrindiau. Yn cynnwys "Efa" ,
"Y Diffeithwch Du" ac "Edenia".
2) ‘Ifor Bach’ – Eurig Salisbury
Nofel am frad, am fygythiad ac am gwlwm teulu, sy’n ein hatgoffa bod y gwir i’w ganfod, yn aml, yn
y mannau mwyaf annisgwyl.
3) ‘Cipio’r Llyw’ - Awen Schiavone
Mae'r nofel yn darlunio creulondeb a chyffro bywyd ar y môr, yn ysbeilio llongau a chipio trysorau lu
wrth chwarae gêm y môr-ladron.
4) ‘Strach: Gwalia’ – Llŷr Titus
Nofel ffuglen wyddonol llawn antur gan un o'n hawduron ifanc mwyaf cyffrous. Mae Elan wedi hen
arfer â bywyd ar long ofod y Gwalia, yn teithio rhwng planedau gyda chast rhyfedd o gymeriadau
difyr. Ond un diwrnod, mae bywydau pawb yn newid wrth i hen ddirgelwch godi ei ben unwaith eto.
5) ‘Brenin y Trenyrs’ – Pryderi Gwyn Jones
Nofel ysgafn ar gyfer yr arddegwyr! Dyma stori am fachgen sydd wrth ei fodd gyda threnyrs... ond
nid tasg hawdd i’w prynu’r pâr gorau yn y siop!
6) ‘Whap! Pentrenadredd’ – Gerrard Morgan
Nofel antur iasol a gwirioneddol afaelgar gan yr awdur newydd Gerrard Morgan sy'n cynnwys digon
o ddirgelwch i ddeffro chwilfrydedd unrhyw blentyn.
7) ‘Fi a Joe Allen’ – Manon Steffan Ros
Nofel wych yn ymwneud â chyffro y byd pêl-droed! Mae Marc a'i dad yn mynd ar eu gwyliau cyntaf
gyda'i gilydd i Ffrainc i weld Cymru'n chwarae, a dyma lle mae'r ddau yn dod i adnabod ei gilydd yn
iawn.

Books for KS3
The Night Bus Hero - Onjali Q. Raúf
Written with great empathy, this book has themes of friendship and kindness whilst celebrating the
fact that people can change – and often for the better.
Worst. Holiday. Ever. – Charlie Higson
Adrian Mole for the 21st century! Stan, a shy 12-yr old boy, is about to embark on the holiday of a
lifetime with his friend’s wacky family.
Kay’s Anatomy – Adam Kay
A Complete (and Completely Disgusting) Guide to the Human Body. This is an information text that
is actually as unputdownable as a novel.
When Life Gives You Mangoes - Kereen Getten
Gripping, joyous Jamaica-set mystery about friendship, community and recovery after storms.

Books for KS4
The Kinder Poison – Natalie Mae
Natalie Mae sends the message that you don't have to be royalty or the strongest of your kind to be
someone.
The Midnight Library – Matt Haig
Between life and death there is a library. Before time runs out, Nora must answer the ultimate
question: what is the best way to live?
Truly Devious – Maureen Johnson
First in a trilogy that investigates a decades-old murder in an isolated school for the exceptionally
gifted. The plot is so complex, you’ll never guess where it’s going!
Love, Frankie – Jacqueline Wilson
A sparkling story of first love, finding yourself and coming out.

Cyfarwyddiadau archebu apwyntiad
Dilynwch y ddolen https://ysgolpenweddig.schoolcloud.co.uk/
Cam 1: Mewngofnodi
Cwblhewch y manylion ar y dudalen, ac yna cliciwch ar y botwm Log In.
Mae angen i enw / cyfenw a dyddiad geni’r disgybl gyd-fynd a’r wybodaeth
sydd ar system yr ysgol.
Bydd cadarnhad o’r apwyntiad yn cael ei anfon i’r cyfeiriad e-bost rydych wedi
ei nodi.
Cam 2: Dewis y noson rieni
Dewiswch y dyddiad yr hoffech ei archebu.
Os nad ydych yn gallu mynychu’r dyddiadau sy’n cael eu cynnig, gwasgwch I'm
unable to attend.
Cam 3: Dewis dull archebu
Dewiswch ‘Automatic’ os ydych am i’r system gynnig apwyntiadau ar eich
cyfer. Bydd y system yn creu amserlen mor fyr â phosib i chi. Er mwyn dewis
amser penodol i archebu amser gyda’r athro, dewiswch ‘Manual’ yna
gwasgwch ‘Next’. Rydym yn argymell i chi ddefnyddio’r dull awtomatig os
ydych yn pori gan ddefnyddio eich ffon symudol.
Cam 4: Dewis athrawon
Os ydych yn dewis y dull awtomatig, symudwch y llithrydd ar dop y sgrin er
mwyn nodi'r amser cynharaf â’r hwyraf rydych yn gallu mynychu.
Dewiswch yr athrawon yr hoffech ei weld. Mae’r tic gwyrdd yn nodi eich bod
wedi eu dewis. Er mwyn newid hyn, cliciwch ar enw’r athro
Cam 5a (Awtomatig): Archebu Apwyntiadau
Os ydych yn dewis y dull archebu awtomatig, gallwch weld apwyntiadau dros
dro sy’n cael eu dal i chi am 2 funud. Er mwyn eu cadw, gwasgwch ‘Accept’ ar
ochr chwith waelod y sgrin. Os nad oedd hi’n bosib i chi ddewis yr athro yr
hoffech ei weld yn yr amser penodol a nodwyd, newidiwch yr athrawon yr
hoffech ei weld a cheisiwch eto, neu newidiwch i’r dull awtomatig. (Cam5b)

Cam 5b (Manual): Archebu Apwyntiadau
Gwasgwch ar unrhyw gell wyrdd er mwyn gwneud apwyntiad. Mae celloedd
glas yn gyfnodau rydych wedi gwneud apwyntiad yn barod. Mae celloedd
llwyd yn nodi sesiynau sydd ddim ar gael. Er mwyn newid apwyntiad, bydd
angen dileu'r gwreiddiol drwy hofran uwchben y blwch glas a gwasgu Delete.
Ewch ati i ddewis cyfnod gwahanol. Mae posib i chi adael neges i’r athro er
mwyn nodi'r hyn yr hoffech ei drafod, neu godi unrhyw bwynt o flaen llaw.
Unwaith rydych wedi gorffen archebu eich apwyntiadau, ar dop y dudalen yn
y blwch ‘alert’, gwasgwch click here er mwyn gorffen y broses.

Cam 6: Gorffen
Mae eich apwyntiadau erbyn hyn i’w weld ar y dudalen ‘My Bookings’. Bydd
e-bost cadarnhau yn cael ei anfon, a gallwch hefyd brintio’r apwyntiadau drwy
wasgu Print. Gwasgwch ar Subscribe to Calendar er mwyn ychwanegu'r
apwyntiadau yma, ac unrhyw apwyntiadau’r dyfodol i’ch calendr.
Er mwyn newid eich apwyntiadau, gwasgwch Amend Bookings.

