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Pwy ydy Pwy?
MR EMYR WILLIAMS

Pa mor hir ydych wedi bod yn gweithio
yn YDH? 7 mlynedd
Beth yw eich hoff anifail? Dim hoff anifal
Hoff dîm rygbi? Cymru a’r Gleision

MISS RACHEL PURSGLOVE

MRS NICOLA HUGHES

Pa mor hir ydych chi wedi bod yn
gweithio yn YDH? 8 mlynedd

Pa mor hir ydydch chi wedi bod yn
gweithio yn YDH? 13 mlynedd

Beth yw eich hoff anifail? Ci

Beth yw eich hoff anifail? Labrador

Hoff dîm rygbi? Cymru a Chaergybi

Hoff dîm rygbi? Scarlets

MRS MARI ROBERTS

MRS MEINIR DAVIES

MR GERAINT WILLIAMS

MR GERAINT LLYN

Pa mor hir ydydch
chi wedi bod yn
gweithio yn YDH?
2O mlynedd

Pa mor hir ydych
chi wedi bod yn
gweithio yn YDH?
18 mlynedd

Pa mor hir ydych
chi wedi bod yn
gweithio yn YDH?
Dros 25 mlynedd

Pa mor hir ydych
chi wedi bod yn
gweithio yn YDH?
12 mlynedd

Beth yw eich hoff
anifail? Manatî

Beth yw eich hoff
anifail? Mwnci

Beth yw eich hoff
anifail? Ci defaid

Beth yw eich hoff
anifail? Teigr

Hoff dîm rygbi?
Cymru

Hoff dîm rygbi?
Cymru

Hoff dîm rygbi?
Cymru a RGC

Hoff dîm rygbi?
Caernarfon

7 Ynys

7 Menai
Mae yna 7 dosbarth
cofrestru ac mae gan pob un
DIWTOR dosbarth.
Dyma ychydig o ffeithiau
amdanynt.

Enw-Mrs Nicola Hughes

Enw- Mr Dylan Williams

Hoff fwyd –Cinio dydd Sul

Hoff fwyd –Cyri Poeth

Hoff dîm pêl droed– Man-U

Hoff dîm pêl droed– Lerpwl

Anifail anwes –Dim anifail

Anifail anwes –Dim anifail

7 Dwynwen

7 Rhosyr

7 Edwen

Enw-Miss Glynwen Davies

Enw-Miss Lucy Rogers

Enw- Miss Angharad Jones

Hoff fwyd –Lasagne

Hoff fwyd –Pitsa

Hoff fwyd –Chinese

Hoff dîm pêl droed– Dim

Hoff dîm pêl droed– Cymru

Hoff dîm pêl droed– Lerpwl

Anifail anwes –Ceffyl

Anifail anwes –Ci- Mabli

Anifail anwes –Ci a Chath

7 Cadnant

7 Henllys

Enw-Mrs Emily Glyn

Enw-Miss Meryl Thomas

Hoff fwyd –Siocled

Hoff fwyd –Caws

Hoff dîm pêl droed- Felinheli

Hoff dîm pêl droed– Dim

Anifail anwes –Ci– Stwffin

Anifail anwes –Ci a Chath

Llawr gwaelod

Map o’r ysgol

Llawr top

Ail lawr

Amserlen Blwyddyn 7
Cofrestru 8:50 - 9:10

Gwers 4 11:55-12:40

Gwers 1 9:10 - 10:00

Cinio 12:40-13:40

Gwers 2 10:00 - 10:50

Gwers 5 13:40-14:30

Egwyl 10:50-11:05

Gwers 6 14:30–15:20

Gwers 3 –11:55
* Cofiwch bacio bag y noson cynt! *

Dyma Enghraifft o amserlen

Mewn amserlen mae yna drefn gwersi, pa ddosbarth mae’r gwersi a
llythrennau cyntaf yr athro/athrawes. Mae amserelen i wythnos 1 ac
wythnos 2. Ar ôl wythnos 1 byddwch yn dilyn amserlen wythnos 2 ac
wedyn yn ôl i wythnos 1. Rhwng bob 2 wers bydd yna amser egwyl,
amser cinio ac wedyn amser mynd adref .

Cyngor Ysgol
Pam oeddet ti eisiau bod ar y cyngor
ysgol?
Oherwydd mae’n swydd bwysig a dwi
yn meddwl fy mod yn gallu gwneud
gwahaniaeth!

3 gair i ddisgrifio bod ar y
cyngor ysgol?
Anhygoel, hwyl a diddorol!

Dream

Callum

Cyngor Blwyddyn 7

Mae’r cyngor yn cyfarfod pob hanner tymor ac yn trafod pethau mae
pobol yn ein dosbarthiadau eisiau newid a gwellau yn yr ysgol! Ers
gychwyn y flwyddyn mae’r cyngor ysgol wedi newid llawer o bethau
er enghraifft cynnal clwb celf, trefnu ardaloedd i ymlacio a ffynnon
ddŵr newydd!

DYMA’R WISG YSGOL!

RHEOLAU GWISG YSGOL DAVID HUGHES
1. Dydych chi ddim yn cael gwisgo trainers i’r ysgol
dim ond rhai du ac i wneud ymarfer corff.
2. Os ydych chi’n anghofio eich tei un waith mae yn
iawn ond os ydych chi yn ei anghofio fo yn
rheolaidd byddwch chi’n cael cyfnod cosb.
3. Bob gwasanaeth mae’n rhaid gwisgo’r wisg i gyd.
“Dwi’n meddwl fod y wisg ysgol
yn edrych yn smart”
Mrs Nicola Hughes

”Mae o’n smart iawn. Dwi’n
meddwl ei fod o’n syniad da”
Mr Ellis Hughes

Offer yn y dosbarth
Beiro las neu ddu a
beiro werdd

Cas pensil

Uwcholeuwyr

Cwmpawd
Pren mesur

Rwbiwr
Bydd rhaid dod a’ch amserlen bob diwrnod. Byddwch yn
cael hwn ar eich diwrnod cyntaf ym mlwyddyn 7.

Beth yw hoff liw dafad?..........
MMMeeeelyn

Tair rheol sydd yn Ysgol David Hughes, sef
PARCH, PAROD, DIOGEL.

Dyma esiamplau o reolau ysgol sy’n berthnasol;
1. Bod yn brydlon i’ch gwersi.
2. Dim cwffio o gwbl.
3. Bod yn barod i weithio yn galed.
4. Parchwch eich ysgol
5. Gwisgwch eich gwisg ysgol 100% o’r amser.
6. Dim defnyddio ffonau symudol yn y gwersi (heblaw os
ydych wedi cael caniatad.)
7. Siaradwch Gymraeg ym mhob gwers arwahan i Saesneg
a Ffrangeg.
8. Byddwch yn esiampl dda i’r disgyblion iau.
9. Ymddygiad dda tu allan i’r ysgol yn enwedig ar dripiau
ysgol.
10. Dim gwm cnoi yn yr ysgol.

Dull o gofnodi gwaith cartref
yw Show My Homework. Mae’r
athrawon yn gosod y gwaith
arno (ac unrhyw daflenni
defnyddiol) a dyddiad cwblhau.

Mae “Show my homwork“ yn
“app” i blant a rhieni gael
gwybod faint o waith cartref
sydd gennynch a phryd mae y
gwaith cartref i fod i mewn.

Os ydych chi wedi anghofio
gwaith cartref bydd o’n ei
ddangos ar yr app fel ‘over
due’.

Hefyd mae’n dangos
canlyniadu pob prawf.

Mae eich amserlen chi arno
hefyd.

Mae o yn dweud os ydach chi
wedi bod yn yr ysgol bob
dydd.

Mae Show My Homework ar gael ar ffôn, ipad a chyfriadur.
Yn ystod wythnos gyntaf mis Medi, byddwch yn cael manylion i
logio i mewn i’r app/wefan. Bydd manylion ar gyfer eich rhieni
hefyd. Gall athrawon weld pwy sydd wedi edrych ar y dasg a
osodwyd.

Nid tasgau gwaith cartref yn unig sydd ar y wefan. Mae opsiwn i
gwblhau cwis gan yr athro a dyddiadau profion pwysig arno
hefyd.

Y Dderbynfa
Os ydych yn sâl yn ystod oriau ysgol, mae’r Dderbynfa yn gallu cael
gafael ar adra. Dywedwch wrth eich athro dosbarth, yna cewch
nodyn i adael y wers a mynd i lawr i’r dderbynfa.
Os ydych yn brifo, mae’r dderbynfa’n medru helpu wrth roi plasteri a
phacedi rhew ar y briwiau.

Staff y dderbynfa.
Mrs Llinos Jones
Mrs Delyth Griffiths

Apwyntiad yn ystod amser ysgol.
Os oes gennych apwyntiad meddygol yn ystod oriau ysgol, rhaid cael
rhiant i egluro drwy ffonio neu yrru llythyr. Yna, dewch i lawr i’r
dderbynfa ac arwyddo allan. Os ydych yn dychwelyd i’r ysgol ar ôl yr
apwyntiad, rhaid arwyddo i mewn yn y dderbynfa eto.

Cyrraedd yn hwyr
Unwaith– dweud drefn
Ail waith– dalfa egwyl
Trydydd tro—Dalfa egwyl a
chinio

Y Porth
Beth mae’r porth yn wneud ?
•

Helpu dysgwyr gyda unrhyw broblem,

•

Ateb eich cwestiynau.

•

Helpu hefo bwlio a phobl yn rhoi amser caled ichi.

Sut mae’r porth yn eich helpu ?
Mae’r porth yna trwy’r amser i’ch helpu, mae y porth yn gwrando ar eich
cwestiynau i gyd ac yn sortio nhw yn syth.
Os ydych yn colli eich cotiau neu llyfr, mae y Porth yn cadw fo’n saff ichi.

Staff y porth
Mrs Leah Bown
Mrs Llinos Roberts.
Penaethiaid blwyddyn.
•

Mr Ellis Hughes (Pennaeth Blwyddyn 7)

•

Mr Alun Roberts (Pennaeth Blwyddyn 8)

•

Mrs Cerys Amlyn (Pennaeth Blwyddyn 9)

•

Mrs Nicola Jones (Pennaeth Blwyddyn 10)

•

Mr Ed Jones (Pennaeth Blwyddyn 11)

Cofiwch! Mae y porth yn le i gael cymorth
ond, mae pob un pennaeth blwyddyn yn byw
yno felly os ydach chi’n cambihafio , ella
wnewch chi gael eich gyrru i lawr yno.

Harbwr
Mae’r Harbwr yn le
distaw i gael gwneud
gwaith a gwaith cartref.
Cewch ambell wers
yma o bryd i’w gilydd.

Mae gan yr
harbwr lyfrgell
bach a llwyth o
lyfrau i chi gael eu
darllen.

Mae yna 5 aelod o staff yn
gweithio yn yr harbwr.

Mae gan yr harbwr ystafell
gyfriaduron mawr.

Mae’r harbwr mond yn cau os oes
profion ac arholiad yno.

Mae’r harbwr ar agor i bawb bob
dydd ac bob awr.

Y Ffreutur a Bwyd
Dewis bwyd
Yn y ffreutur rydych yn gallu dewis eich bwyd. Mae
pedwar lle penodol i gael bwyd.


Deli = brechdan, salad, archebu o flaen llaw, diod



Cinio poeth = cinio dau gwrs



Gafael a mynd = paninis, pitsas



Stondin pasta = pasta gyda saws a chaws

Cwestiynau i ferched y gegin
Beth yw eich hoff fwyd i goginio?
Cyri
Beth yw eich hoff fwyd i fwyta o’r ffreutur?
Pei cyw iar
Beth yw eich hoff beth am weithio yn y gegin?

Gweini bwyd i blant cwrtais
Beth yw’r peth gwaethaf am weithio yn y gegin?
Gweini bwyd i blant amharchus

Offer Ymarfer Corff
Byddwch yn cael gwersi ymarfer corff dwy waith yr wythnos. Eich cyfrifoldeb
chi yw cofio’r wisg ar y diwrnod. Fel arfer, mae disgyblion yn cario’r bag offer
Addysg Gorfforol ar wahân gan eu bod yn llenwi eich bag ysgol. Cofiwch roi eich
enw ar bob darn o wisg (hyd yn oed y sanau a’r trainers!)

Gwisg Ymarfer Corff

Byddwch angen:
- Potel Ddŵr
- Esgidiau Addas (Trainers neu
Studs)

Crys Rygbi

Rydych yn medru prynu y wisg
llawes hir neu yr un llawes byr
(neu y ddau.) Gallwch wisgo
unrhyw un tu mewn neu tu
allan.

- Crys t
- Siorts neu Dracwisg
- Sanau Hir os ydych yn chwarae
Rygbi neu Bêl Droed

Os ydych yn sâl neu wedi brifo
mae’n rhaid dod â nodyn wedi
ei arwyddo gan eich rhieni i’r
athro.

Bob tymor, mae blwyddyn 7 yn gwneud prawf ffitrwydd. Mae o’n union fel
‘bleep test’. Bydd yr athrawon eisio gwybod faint rydych yn gallu wneud.
Cewch adroddiad ar ddiwedd pob tymor gyda eich sgôr ffitrwydd a byddan nhw
yn eich helpu chi i wella eich ffitrwydd er mwyn gwneud yn well y tro nesaf.

Rhywbeth diddorol am athrawon
Mrs Porter

Mrs Roberts
Wedi siarad gyda Daniel Radcliffe

Mrs Davies
Mae gen i ddwy gath

Mrs Jones

Mrs Willis
Dwi wedi geni babi heb doctor!!!

Hoff o Lerpwl

Teithiau Blwyddyn 7!
Glan Llyn!
Yn Mis Hydref mae pawb ym
mlwyddyn 7 yn mynd i Glan Llyn i
wneud ffrindiau newydd. Mae’n
costio tua £150 i fynd ar y daith.
Cewch lot o hwyl yn adeiladu rafft,
canwio, dringo, cwrs rhaffau,
disgo a bwyta llond bol o fwyd.

Sinema Pontio!
Yn Mis Rhagfyr mae pawb
ym mlwyddyn 7 yn mynd i
sinema Pontio i wylio ffilm
dda ac yn cael llawer o hwyl
cyn y Nadolig.

Taith Gwyddoniaeth i
Brifysgol Bangor!
Yn Mis Medi mae yr adran wyddoniaeth yn
trefnu trip i Brifysgol Bangor. Cewch gyfle i
wneud llawer o arbrofion gwahanol a chael
hwyl yn dysgu am wyddoniaeth.

Clybiau Cino ac ar ôl Ysgol
Dydd Llun

Dydd Mawrth

Cinio -Pêl droed 5 yr ochor, Clwb celf

Cinio - Badminton a Gymnasteg
genethod

Lle –Neuadd chwaraeon a C8

Lle - Neuadd Chwaraeon

Ar ôl ysgol - Gymnasteg, Pêl Droed
Genethod a Chlwb Gwyddoniaeth

Ar ôl ysgol - Rygbi Hogiau

Dydd Mercher

Dydd Iau

Cinio - Pêl droed a Chlwb Lego

Cinio - Rygbi Hogiau, Dogeball
genethod a Chlwb cino yr Urdd

Lle - Ar y cae a B3

Lle - Ar y cae, Gampfa genod a B3

Dydd Gwener
Cinio - Dawnsio genethod, pêl rwyd genethod a
Chlwb gwyddoniaeth
Lle - Stiwdio ddawns a Neuadd chwaraeon
Ar ôl ysgol- Jiwdo

Lluniau Blwyddyn 7!

BWS YSGOL
MAE’R BYSIAU YSGOL YN CYRRAEDD YR
YSGOL YN Y BORE AM TUA HANNER
AWR WEDI WYTH.

OS YDYCH YN POENI PA FWS I DDAL AR ÔL
YSGOL, CHECIWCH Y FFENEST BLAEN AM
ENW Y PENTREF LLE YDYCH YN BYW!

OS YDYCH YN BYW
O FEWN 3 MILLTIR
I’R YSGOL NEU DDIM
YN NALGYLCH YR
YSGOL MAE’N RHAID
I CHI DALU AM
DOCYN BWS.

OS YDYCH YN
NALGYCH YR YSGOL
AC YN BYW MWY
NA 3 MILLITIR I
FFWRDD CEWCH
BAS BWS AM DDIM.

OS DYDYCH DDIM YN GALLU FFEINDIO
EICH BWS, PEIDIWCH A PHOENI!
GOFYNNWCH I’R ATHRAWON SYDD TU
ALLAN NEU I FFRIND RYDYCH YN
NABOD SYDD YN MYND AR EICH BWS!

Enw

OS YDYCH YN METHU’R BWS
(SYDD DDIM YN DEBYGOL
IAWN) EWCH I’R DDERBYNFA
AC MI WNAWN NHW FFONIO
RHIANT.

Chwilair Ysgol David Hughes

Bonws: Beth mae’r geiriau yma yn ddweud?
2.

Diolchgar

1. Myderch

3.Getamatham

Atebion 1.___________2._________3.__________

Mike teisen !
Pam boid deinosoriaid methu
clapio ?

Beth ddywedodd un wal
wrth y wal arall?

Welai di ar y gornel!

Mae’n diodde o clos–
troffobia
Beth yw’r gacen gryfa yn
yr byd ?

Beth ti galw pengwin sydd
wedi cael ei wneud allan o
win?

PenGWIN !

Pam nad ydy Santa yn hoffi mynd
i lawr simne?

Pa wlad sydd fwyaf
cyfoethog ?

Mae pob dim yn DUBLIN!
Iwerddon oherwydd

Oherwydd mae nhw wedi marw !

11/12/19 Sioeau Nadolig
‘Am Sioe’, Blwyddyn 3/4/5/6
‘Crud Cledwyn’, Derbyn 1/2

28/02/20 - Chwaraeon
Dyma luniau o’r timau pêl-rwyd , pêl-droed a phlant blwyddyn 6 yn yr athletau.

07/03/20 - Eisteddfodau
Eisteddfod yr Urdd ac
Eisteddfod ysgol!
Cafodd yr ysgol lwyddiant
mawr yn Eisteddfod yr Urdd ac
ymdrech arbennig yn
Eisteddfod yr ysgol.

Mae 16 o blant ym mlwyddyn 6 eleni. Mrs Julie Williams yw’r athrawes ond dim ond 14 ohonyn
ni sy’n mynd i Ysgol David Hughes.

