
Dringo’r Ysgol 

Pontio Drwy Ddysgu o Bell  

        Datgloi eich Talentau ac Ehangu Eich Gorwelion 

Croeso i Ysgol Llanfyllin 

Wedi’i gymryd cyn y canllawiau pellhau cymdeithasol 



Croeso I Ysgol Llanfyllin 

 

 

 
 

Bydd ymuno â ni yma yn Ysgol Llanfyllin yn gyfnod cyffrous os nad ychydig yn bryderus i 

chi. Rydym yn cydnabod y teimladau hyn yn llwyr a byddwn yn gwneud ein gorau i’ch 

helpu i ymgartrefu yng nghymuned ein hysgol. 

 

Rydym wedi gorfod newid ein dull o weithredu’r pontio eleni i ddilyn canllawiau’r Senedd a 

phellter cymdeithasol. Gan nad ydym yn medru cynnal ein diwrnodau pontio rydym wedi 

paratoi taflenni gwaith/taflenni gwybodaeth ar-lein i gefnogi symud o’ch ysgol gynradd i’r 

ysgol uwchradd. 

 

Pan fydd y canllawiau yn newid a mwy o fanylion yn dod i law byddwn yn cysylltu â chi eto. 

Yn y cyfamser os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch nhw i mi drwy e-bost 

(rtr@llanfyllin-hs.powys.sch.uk). Fe wnaf fy ngorau i ateb eich holl gwestiynau. 

 

Edrychaf ymlaen at yr amser y gallwn i gyd gyfarfod ac y cewch ddod i adnabod ein hysgol a 

gwneud ffrindiau newydd. 

Gyda chofion cynnes, 

 

 

 

 
Mr Rudge -  
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Falch o’ch cyfarfod Chi 
Mae’n bwysig iawn ein bod ni’n dod i adnabod ein gilydd yn gyflym, gallwch chi ein helpu 

drwy ysgrifennu amdanoch eich hun. Gallwch ebostio’r dudalen hon i rtr@llanfyllin-

hs.powys.sch.uk. Os oes modd atodi llun ohonoch eich hun byddai hynny’n ddefnyddiol 

ond ddim yn hanfodol. 

 

Fy enw i yw ______________________.   

Rwyf yn mynychu Ysgol ______________________. 

Pe bawn i’n gallu disgrifio fy hun mewn 3 gair, byddwn 

yn defnyddio ____________________________,  

_________________________  a 

____________________________. 

 

Fy hobiau a’m diddordebau yn yr ysgol a thu allan i’r ysgol yw:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Rwyf yn dda iawn am  __________________________.   

Fy hoff bwnc yn yr ysgol yw __________________________________.   

Fy ffrind(iau) gorau yn yr ysgol yw  ______________________________.   

Hoffwn fod yn yr un dosbarth â  _______________________.   

Fy nod yn yr ysgol y flwyddyn nesaf fydd________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Ychwanegwch unrhyw wybodaeth yr hoffech ei wybod/rannu gyda mi : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Rhowch lun ohonoch eich hun yn y bocs uchod. 



Symud … 

 
1. Rhestrwch 5 gwahaniaeth rhwng mynd i’r ysgol gynradd â mynd i Ysgol Llanfyllin. 

a. ___________________________________________ 

b. ___________________________________________ 

c. ___________________________________________ 

d. ___________________________________________ 

e. ___________________________________________ 

 

2. Ysgrifennwch 3 gair i ddisgrifio sut yr ydych yn teimlo am symud i’r ysgol uwchradd. 

a. ___________________________________________ 

b. ___________________________________________ 

c. ___________________________________________ 

 

3. Trafodwch y teimladau hyn gyda’ch rhiant neu’ch gofalwyr. 

 

Bydd y taflenni gweithgaredd canlynol yn eich helpu i ddod yn ddisgyblion  

Llanfyllin fwy hyderus. 

 



Dringo’r Ysgol … Ymdopi â’r Newid 
Dyma rai cwestiynau y mae disgyblion newydd yn eu gofyn.  A allwch chi eu helpu gyda’i 

pryderon, drwy baru’r cwestiynau a’r atebion cywir. 

 

1. Rwy’n cychwyn ysgol newydd ar fy 

mhen fy hun. Fydda i’n gwneud 

ffrindiau? 

 

A. Cadwch gopi o fap yr ysgol yn eich 

dyddiadur.  

2. Rwyf yn teithio ar fws ysgol am y 

tro cyntaf. A fyddaf yn methu’r bws? 

 

B. Ewch i’r arfer o bacio eich bag y 

noson gynt i osgoi anghofio llyfrau ac 

offer. 

3. Mae Ysgol Llanfyllin gymaint yn fwy na fy 

ysgol gynradd. Sut fyddaf yn dod o hyd i fy 

ystafelloedd dosbarth?  A fyddaf yn mynd ar 

goll? 

 

C. Cymerwch amser i ddod i 

adnabod disgyblion eraill. Ymunwch 

â chlybiau a thimau. 

4. Bydd gennyf lawer o athrawon 

newydd, sut fyddaf yn cofio eu  

henwau? 

 

Ch. Pan fyddwch yn cael gwaith cartref 

ysgrifennwch yn eich dyddiadur, gan 

nodi’r dyddiad cyflwyno /cwblhau. 

5. Beth os fyddaf yn ffeindio’r gwaith 

yn anodd? 

 

D. Ysgrifennwch eich amserlen yn 

eich dyddiadur. 

6. Sut fyddaf yn cofio pa waith        

cartref sydd gennyf? 

 

Dd. Ysgrifennwch enw eich 

hathrawon wrth ymyl eu gwersi ar yr 

amserlen. 

7. Beth os fyddaf yn dod â’r llyfrau 

anghywir? A ddylwn gario fy holl 

lyfrau bob dydd? 

 E. Cyn eich diwrnod cyntaf gwiriwch amser 

eich bws a nodwch leoliad man aros y bws. 

Gofynnwch i ddisgybl arall o’ch pentref eich 

helpu. Cofiwch eich trwydded bws bob amser. 

8. Sut fyddaf yn gwybod pa wersi sydd 

gennyf bob dydd? 

 

F. Os fyddwch yn ffeindio’r gwaith yn 

anodd dywedwch wrth eich athro 

pwnc. Maen nhw yna i’ch helpu.   





Dod o Hyd I Fy Ystafelloedd Dosbarth 

 

Edrychwch ar y map. 

 

Nawr dewiswch liw ar gyfer pob pwnc a 

lliwiwch y bocs.  

 

Yna, lliwiwch yr ystafelloedd lle mae pob 

pwnc yn cael ei ddysgu ar gynllun yr ysgol.  

 

 

Fy allwedd 

Pwnc Lliw 

Mathemateg   

Saesneg   

Gwyddoniaeth   

Cymraeg   

Ffrangeg   

Daearyddiaeth   

Hanes   

Addysg Grefyddol   

Technoleg   

Celf   

Cerddoriaeth   

Technoleg Gwybodaeth   

Addysg Gorfforol   

Drama   

AAA   

Pwnc Ystafelloedd Dysgu 
AAA 65 a 66 

Addysg Gorfforol Y Gampfa, 18 a 19  a’r Cae 

Addysg Grefyddol 49 

Celf 9, 10 a 11 

Cerdd 7 

Cymraeg 26, 27, 28, 29 a 36 

Daearyddiaeth 37 a 45 

Drama 20 

Ffrangeg 21, 22 a 23 

Gwyddoniaeth 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 57 

Hanes 44, 46, 47 a 48 

Mathemateg 30, 31, 60, 61, 62 a 63 

Saesneg 34, 35, 40, 41, 42 a 43 

Technoleg 1, 2 a 4 

Technoleg Gwybodaeth 3, 32, 33 a 64 



Dringo’r Ysgol … Teithio i’r Ysgol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd nifer ohonoch yn teithio i Lanfyllin ar y bws ysgol. Mae’r cwmni bysiau yn gwybod y 

bydd disgyblion newydd Blwyddyn 7 ar eu bysiau felly peidiwch â phoeni!  Os ydych yn 

adnabod rhywun sydd yn teithio ar eich bws ysgol byddai yn syniad da gofyn iddynt ofalu 

amdanoch ar y bws. Bydd y bws yn eich gollwng  o flaen yr ysgol. 

  

Os ydych chi'n teithio mewn car i'r ysgol, gofynnwch i'ch rhieni eich gollwng yn agos ond 

nid o flaen drysau'r ysgol gan y bydd yn brysur iawn yr adeg yma o’r bore. Dylid defnyddio 

cyfyngiad cyflymder o 5 m.y.a. 

 

Os ydych chi'n cerdded i'r ysgol, gwnewch eich ffordd yn ddiogel ar hyd y palmant a 

chofiwch eich cod croes gwyrdd wrth groesi unrhyw ffyrdd. 

 

 

 

 

Unwaith rydych chi ar safle’r ysgol rhaid cael caniatâd Mr Rudge i adael. 

 

Yn y prynhawn bydd staff ar gael i wneud yn siwr eich bod ar y bws cywir. 

 

Trebor Jones 

Llanfechain 

LF64 

Llanfechain 



Gwisg Ysgol  

Mae gwisg ysgol yn helpu i osod y disgwyliadau a'r safonau cywir yn ein cymuned ysgol. 

Cyfeiriwch at y Cod Gwisg Ysgol ar ein gwefan ar gyfer y canllawiau gwisg lawn ac esboniad. 

 

https://www.llanfyllin-hs.powys.sch.uk/school-policies.html 

  

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu’r wisg y bydd disgwyl i chi ei gwisgo ym mis Medi.           

Byddwn yn cyflwyno’r holl wybodaeth am y wisg ysgol newydd cyn bo hir.    

 

Gellir prynu gwisg ysgol gan Constructiv Clothing Ltd in Welshpool (1-3 Church Street, 

Welshpool, Powys SY21 7DL, 01686 610890).    

 

Gallwch hefyd brynu gwisg ysgol ar lein: 

http://www.schoolshopdirect.co.uk/llanfyllin-high-school  

 

 

 

 


