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CADEIRYDD: IS-GADEIRYDDES:



TRYSORYDDES:



YSGRIFENNYDD:



SIARTER IAITH
Mae’r Cyngor Ysgol yn 

helpu i sicrhau fod pawb 
yn siarad Cymraeg yn yr 
ysgol. Yn ogystal rydym 
yn meddwl am bethau 

sy’n perthyn i ni fel 
Cymru. 



DYNA PAM Y
GWNAETHOM WAHODD
YR ARTIST LUNED
PARI I’N HELPU I
GREU ‘HEN DDRESEL
GYMREIG



BU PAWB WRTHI YN BRYSUR YN CYD-
WEITHIO AC YN MWYNHAU!



Syniad da!!!
Creu Cardiau/Cardiau post gyda llun 
Yr Hen Ddresel Gymreig arnynt.

Penderfynom ofyn i fusnesion lleol werthu’r cardiau.
Cardiau £1.50
Cardiau Post 50c





Cawsom wobr ‘Arian’ gan y 
Cyngor Sir am ein gwaith

arbennig gyda’r siarter iaith



CAWSOM BLEIDLAIS AC ROEDD PAWB YN
CYTUNO!!

Mewn un cyfarfod o’r cyngor
cynigiodd Gwenan y buasai yn

hoffi cael clwb coginio.



BUOM WRTHI YN BRYSUR YN CREU POB MATH O
FWYDYDD BLASUS.

Bwyd iach wrth gwrs gan ein bod
yn ysgol iach!



PLANT MEWN ANGEN:
 Penderfynom fel Cyngor ysgol ein bod eisiau 

casglu arian at elusen Plant mewn angen.

 Ein syniadau oedd: 
1. Pawb i wisgo gwisg ffansi a thalu £1
2. Gofyn i bob teulu greu cacenau adref a’u 

gwerthu yn yr ysgol am dri o’r gloch.
3. Cystadleuaeth – cynllunio mwgwd newydd i 

Pudsey.



EW! CAWSOM HWYL A SBRI A DAETH PUDSEY EI
HUN I’N GWELD.





DIWRNOD GWYCH!



DYDD GWYL DEWI CYNGERDD
MAWREDDOG YN NEUADD Y PENTREF.



DIWRNOD CERDDED I’R YSGOL:
 Penderfynom fel Cyngor ysgol ein bod eisiau annog plant 

ysgol Morfa i gerdded i’r ysgol BOB DYDD yn ystod yr 
‘wythnos gerdded i’r ysgol’ ym mis Mai.

 Aethom ati i greu rhestr wirio a roeddem yn holi plant y 
ddau ddosbarth bob bore i weld pwy oedd wedi cerdded i’r 
ysgol.

 Cafodd pawb oedd wedi cerdded i’r ysgol bob dydd 
dystysgrif goch, a phawb oedd wedi ymdrechu dystysgrif 
glas.

 Rydym fel cyngor wedi penderfynu parhau i annog plant i 
gerdded i’r ysgol drwy gydol tymor  yr haf.





DYMA BAWB A LWYDDODD I GERDDED I’R
YSGOL BOB DYDD O’R WYTHNOS.



BWRDD GWEITHGAREDD GLAN Y MÔR
 Mewn cyfarfod o’r cyngor penderfynom gael offer 

newydd i’r plant gael chwarae. Gwelsom fwrdd 
gweithgaredd lan y mor mewn catalog gan Mrs 
Pari. Roeddem yn teimlo fod y bwrdd yn addas 
iawn i  ysgol sydd ger y mor.

 Aeth Sion fel cadeirydd  i ofyn caniatad Ms 
Williams i brynu y bwrdd.



Fel y gwelwch, rydym wedi bod yn 
brysur iawn yn ystod y flwyddyn!

Diolch yn fawr i chi am wrando.






