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• Cefndir yr ysgol. 
• Ein Gweledigaeth. 
• Sut y cychwynodd pethau? Llais y plentyn. 
• Ein Llwyddiannau – Beth sydd wedi profi’n 

llwyddiant? 
• Sut ydym am sicrhau fod hyn yn parhau ar 

gyfer y dyfodol? 



Ysgol  o 110 o ddisgyblion. 
Mae   10% yn cael cinio am ddim. 
Mae  27 % ar gofrestr Addysg Arbennig. 
Yn ôl arolwg dosbarthiadau 2013-14 roedd:- 
Blwyddyn Meithrin-  93 % yn siarad Cymraeg adref 
Blwyddyn Derbyn-    88 % yn siarad Cymraeg adref 
Blwyddyn 1-        86%  yn siarad Cymraeg adref 
Blwyddyn 2-       73 % yn siarad Cymraeg adref 
Blwyddyn 3 –     83 % yn siarad Cymraeg adref. 
Blwyddyn 4 –     100 % yn siarad Cymraeg adref. 
Blwyddyn 5 –     90 % yn siarad Cymraeg adref. 
Blwyddyn 6 –   100 % yn siarad Cymraeg adref. 
 
     Felly ysgol gyfan-  88 % yn siarad Cymraeg adref. 
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• Rydym yn ysgol Gymreig iawn ac yn lwcus iawn 
mai canran fechan o blant o gartrefi di-Gymraeg 
sydd yn yr ysgol. 

• Mae’r disgyblion yn chwarae a chymdeithasu’n 
naturiol yn eu hiaith gyntaf yma sef Cymraeg. 

• Mae’r staff i gyd yn rhugl Gymraeg  ac yn hybu pob 
gweithgaredd drwy’r iaith.  
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Gweledigaeth Ysgol Pentreuchaf yw y bydd pob plentyn yn siarad Cymraeg 

graenus ym mhob agwedd o’i fywyd ac yn ymfalchio yn iaith,diwylliant a 

thraddodiadau Cymreig. 

 
•Ein nod yw y bydd: 
•     Pob un o’r disgyblion yn parhau i siarad Cymraeg yn naturiol ar yr iard 

ac yn y dosbarth fel cyfrwng cyfathrebu,dysgu,chwarae a chymdeithasu 
yn yr ysgol. 

•Fod y Siarter Iaith yn cael ei chynnwys ar agenda’r Cyngor 
Ysgol.Penderfynir ar sut i hyrwyddo’r iaith o gyfeiriad y disgyblion. 
•Yn gallu dangos empathi am y gorffennol ac yn fodlon brwydro am y 
dyfodol. 



Rydym ni fel staff yr ysgol yn teimlo fod gan bob plentyn yr hawl i:- 
•Ddysgu am ein gorffennol – sef am y bobl sydd wedi brwydro am 
ganrifoedd i sicrhau ein bod yn cael byw bywyd llawn yn ddwyieithog. 
•Dysgu am ddigwyddiadau hanesyddol megis boddi Tryweryn. 
•Dysgu am enwogion ein gwlad a’u cyfraniad i Gymru. 
•Cyfle i ddarllen amrywiaeth o lyfrau a chylchgronnau yn Gymraeg fel 
Cip a Bore Da. 
•Cyfle i wylio rhaglenni teledu a gwrando ar gerddoriaeth yn Gymraeg 
o bob math.  
•Cyfle i ddathlu ac ymfalchio ein bod ni yn Gymru a thrio parhau i 
gynnal y tân sydd yn eu boliau i frwydro am y dyfodol. 



Sut cychwynodd pethau? – Yn dilyn cynhadledd yr C 
Ffactor yn Nantgwrtheyrn, cawsom gyfarfod staff i 
drafod beth oedd nôd a bwriad y Siarter Iaith.  
 
Fel pob un ohonoch rydym wedi, ac yn gwneud llawer 
o bethau i hybu’r Gymraeg cyn bodolaeth y Siarter 
Iaith.Ers pum mlynedd bellach mae’r  holl ysgol yn 
dathlu Dydd Gwyl Dewi mewn steil, nid am ddiwrnod 
yn unig ond am wythnos gyfan. 



 



Edward a’i gitar a’r gymuned yn 

gwledda. 

 



Byddwn yn rhoi cyfrifoldeb i’r Cyngor Ysgol i gynllunio, 
trefnu a pharatoi amserlen ar gyfer yr wythnos 

Mawrth 1af. Rydym wedi bod yn diddanu 
ardalwyr,gwahodd awduron megis Dewi Pws ,Caryl 

Parry Jones,Myrddin ap Dafydd,Twm Morys,Margiad 
Roberts a chynnal Eisteddfod Gadeiriol yn ystod yr 

wythnos bwysig hon yn y gorffennol. 



Ed Holden yn rapio Dathlu Diwrnod T.Llew Jones 



Ymweliadau Awduron. 

 

Margiad yn darllen Tecwyn a Myrddin yn trafod gweithgareddau darllen. 



 



Taith gerdded gymunedol i ddysgu am hanes ein hardal gyda’r 

hanesydd John Dilwyn Williams. 



Cafodd ein eisteddfod flynyddol gyntaf ei chynnal yn 2010.Mae gennym dri llys yn yr 
ysgol-Carnguwch,Mela a Phemprys.Un o binaclau’r flwyddyn yn yr ysgol yn sicr yw ein 
eisteddfod flynyddol lle mae pob plentyn yn gweithio’n galed i ennill pwyntiau i’w 
llysoedd wrth gystadlu ar amrywiaeth o gystadlaethau Cymraeg a Chymreig.Byddwn yn 
gwahodd cyn-ddisgyblion fel beirniaid a  rhieni a pherthnasau fel crefftwyr coed i greu’r 
Gadair.Bydd holl aelodau staff yr Ysgol yn aelodau cyflawn o’r Orsedd. 





Dyma gadair hardd 2014 yn barod i’r bardd buddugol!! 



Byddwn yn dod a hanes Cymru yn fyw yn ein themau a’n gweithgareddau trwy 
ymweliadau difyr ac addysgiadol,ymweliadau dydd a phreswyl  a gwaith y 
dosbarth.Dyma ymweliad Senedd-dy Owain Glyndwr a thaith a chastell 
Dolbadarn. 



Wrthi’n creu ac yn ffilmio 

Noson carped coch yn 
dilyn ffilm Gymreig-Sian 
Glan a grewyd gan Bl 5. 

Bl 3 a 4 yn creu arch-arwyr 
Cymreig. 

Creu gemwaith gyda’r gof Ann 
Catrin yng Nglynllifon. 





Ymweld a llyfrgell Pwllheli a siop Llen Llyn i weld 
llyfrau Cymraeg newydd ar y farchnad. 

  



Ffilmio Enwog o fri o’n 

hardal ni yn Nant 

Gwrtheyrn fis Chwefror 

2014. 



Dathlu Diwrnod y Llyfr. 

Ffilmio rhaglen Ben Dant. 



Mae gennym adran Urdd brysur a llewyrchus ym Mhentreuchaf sydd yn 

hyrwyddo’r iaith ymhob agwedd.  

 

 



Trydydd yn y Genedlaethol yn Bala! 

 



O Bentreuchaf i Batagonia 

Prosiect mawr yn yr ysgol y flwyddyn yma i’w gefeillio 
ein hysgol ni gyda Ysgol yr Hendre ym 
Mhatagonia.Treuliwyd diwrnod cyfan yn dathlu trwy 
gael gweithdai barddoni gyda Myrddin,dawnsio 
salsa,coginio bwyd Sbaenaidd a dysgu am Batagonia a’i 
hanes gan Miss Sara Jones. 



Blitsgerdd gan yr ysgol a Myrddin. 

Blitzgerdd gan Myrddin ap Dafydd a  

disgyblion Ysgol Pentreuchaf ar ddiwrnod 

‘O Bentreuchaf i Batagonia’ 

 

10 Chwefror, 2014 





Jambori 

Fel cefnogaeth i’r Siarter Iaith trefnwyd 
fod ysgolion dalgylch Glan y Mor yn dod 
at eu gilydd i fwynhau cyd-ganu caneuon 
Cymraeg.Daeth y cyfnod Sylfaen i 
ddysgu a perfformio caneuon Gwlad y 
Rwla yng nghwmni Rala Rwdins a 
Ceridwen Creshendo a chafodd y plant 
hynaf ganu a dysgu caneuon gwerin lleol 
gyda Chowbois Rhos Botwnnog. 





Dysgu am Gymru y tu allan i’r dosbarth. 
Gwibdaith breswyl flynyddol Bl 6 fis Mai 2014 i’r brifddinas i 
werthfawrogi atyniadau pwysig a hanes ein gwlad yn Sain Ffagan a 
Blaen Afon. 



Mwynhau yn y ddinas fawr!!! 



Diddori cynulleidfaoedd y tu allan i’r ysgol. 



Bydd pob plentyn yn cymeryd rhan yn ein cyngherddau 
blynyddol a cheisiwn sicrhau fod gogwydd Gymreig i’r sgript 
a’r caneuon.Dyma ein Cyngerdd y Nadolig diwethaf-Sioe Owain 
Glyndwr! 





Dyma’r plant yn cael cyfle i leisio eu barn am ddigwyddiadau diweddar 
e.e jambori,ymweld a Chaerdydd,cwrdd a Malcolm Allen,ac   yn 

bwysicach yn cael y cyfle i ddweud sut oedd hyn wedi effeithio arnynt 
ar gyfer y dyfodol.  





• Rhannu gwybodaeth gyda rhieni 
    Y cam cyntaf yw rhannu  sut yr ydym yn cyflawni nod 

y siarter Iaith yma yn Ysgol Pentreuchaf trwy osod  
cyflwyniad ar ein gwefan ysgol. Rhannwyd pamffled 
ddwyieithog i’r ysgol gyfan i’w hysbysu o bwrpas y 
Siarter Iaith.  

• Rhannu gwybodaeth gyda’r plant-  
    Rhannu cyflwyniad ysgol gyfan gan y Cyngor Ysgol yn 

amlinellu’r prif ddigwyddiadau gan bwysleisio mai 
rhywbeth hir-dymor fydd y prosiect hwn maes o law 
a’n bod yn anelu at y Wobr Efydd y flwyddyn yma. 



• Cynnwys Agenda Cyngor Ysgol 
    Rhoi lle blaenllaw i’r Siarter Iaith ar agenda’r Cyngor 

Ysgol gan benderfynu sut i hyrwyddo a gweithredu’r 
Siarter . 

 
• Cymeryd rhan yn holiadur ar-lein y Siarter Iaith-’Seren 

Ddeilliant’ 
 

• Ni fydd y dosbarthiadau unigol  yn defnyddio ‘Camau 
tua’r Copa’ rhag tynnu sylw at y nifer fechan iawn nad 
ydynt eto yn rhugl.Felly byddwn yn gweithredu camau 
ysgol gyfan sydd wedi eu dewis gan Y Cyngor Ysgol 
Byddwn yn eu harddangos yn ganolog yn yr ysgol. 



        Lluniwyd y camau gan y Cyngor Ysgol. 

 



Ceir cyflwyniadau cyson gan y Cyngor Ysgol i’r ysgol 
gyfan sy’n dynodi pwrpas a nod y siarter 
iaith.Cyflwyniadau buddiol sydd yn rhannu gwybodaeth  
gyda phawb am bwysigrwydd y siarter iaith. Dyma a 
benderfynwyd fel Camau i’r Copa: 

1 Defnyddio mwy o apps Cymraeg 

2 Gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg 

3 Chwarae gemau buarth newydd 

4 Cario ymlaen i ddysgu idiomau/pennill/englyn 

5 Gwahodd awdur/naturiaethwr/cerddor/bardd yn dymhorol 

 

 



Dyma’r camau a grewyd gan y 
Cyngor Ysgol. 

 



 



 



 



 



Mae disgwyl i’r Dreigiau Doeth:- 
Ddangos esiampl i eraill drwy siarad  
Cymraeg ar yr iard. 
Canmol a gwobrwyo y plant sydd yn 
gwneud ymdrech. 
Chwarae gemau yn Gymraeg gyda phlant  ar 
yr iard. 
Cychwyn sgwrs yn y Gymraeg. 
 

Bydd y Dreigiau Doeth yn gwisgo bathodyn arbennig.  
Bydd y Dreigiau Doeth yn cyflwyno  tystysgrifau ar ddydd 

Gwener yn y gwasanaeth! 
 

Os ydych eisiau bod yn Ddraig Doeth—rhaid gwneud  
ymdrech i siarad Cymraeg! 

Mae disgwyl i’r Dreigiau Doeth:- 
Ddangos esiampl i eraill drwy siarad  
Cymraeg ar yr iard. 
Canmol a gwobrwyo y plant sydd yn 
gwneud ymdrech. 
Chwarae gemau yn Gymraeg gyda phlant  ar 
yr iard. 
Cychwyn sgwrs yn y Gymraeg. 
 

Bydd y Dreigiau Doeth yn gwisgo bathodyn arbennig.  
Bydd y Dreigiau Doeth yn cyflwyno  tystysgrifau ar ddydd 

Gwener yn y gwasanaeth! 
 

Os ydych eisiau bod yn Ddraig Doeth—rhaid gwneud  
ymdrech i siarad Cymraeg! 

Pennaeth  

 

Athrawon 

 

Cymorthyddion 

 

Cyngor ysgol 

 

Rhieni 

 

Llywodraethwyr 



• Cyflwyno a hyfforddi gemau iard yn Gymraeg i bob 
dosbarth,athro a chymhorthydd. 

• Cychwyn/arwain y gemau yn ddyddiol ar yr iard. 

• Gwobrwyo plant am ddringo’n raddol tuag at y copa  
ar ddydd Gwener yn y gwasanaeth torfol. 

• Rhoi cyfle i siarad am app neu gerddoriaeth 

• Cefnogi  



 

• Rhoi adborth ar app Cymraeg yr wythnos 

• Yr athro  ar ddyletswydd yn arsylwi’r defnydd o 
gemau buarth sydd yn cael eu chwarae ar yr iard. 

• Cyfle i’r Cyngor Ysgol wahodd yn 
dymhorol(awdur/naturiaethwr/cerddor) 

• Y Pennaeth a’r holl staff yn atgoffa pawb yn gyson i 
roi lle blaenllaw i’r Siarter Iaith. 

• Cario ymlaen gyda Idiom/Englyn/Pennill yr wythnos 



• Yn ystod  tymor yr haf bob blwyddyn byddwn yn cynnal 
Diwrnod Agored.  Cyfle i wahodd yr holl rieni i’r ysgol er 
mwyn iddynt weld yn union ydym yn ei wneud yn yr ysgol. 
Bydd pob dosbarth yn gwneud cyflwyniad am rywbeth 
penodol, a phob plentyn yn cymryd rhan( ffordd wych o 
ddenu’r rhieni i fewn i’r ysgol) 
 

• Bydd y cyngor ysgol yn  cyflwyno ein gweledigaeth ar gyfer 
y Siarter Iaith eleni . 



                    Cymry glan gloyw 

 

 

 

Byddwn yn parhau i atgoffa a chynnal y 
brwdfrydedd, a’r balchder sydd ganddynt  
o’u hiaith a threftadaeth yn ddyddiol 

a’u hannog i fod yn Gymry glan gloyw.  



Dyma ein arwyddair fel ysgol. 

 


