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Croeso i Becyn
Gwasanaethau Ysgol i
Athrawon 2012 

Dod â’r byd i’ch ysgol gyda Gwasanaethau Ysgol 2012.

Mae’r adnodd byd-eang hwn ar gyfer ysgolion yn 
croesawu’r byd i’r DU. Mae’r gwasanaethau yn cynnwys
storïau am blant o bedwar ban byd, ac athletwyr wrth 
iddynt baratoi ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain.

Mae adnoddau’r gwasanaethau yn cynnwys:

DVD gyda fideos o bob cwr o’r byd  

sgriptiau cyflwyno i’r athro a syniadau trafod

Cwestiwn y Gwasanaeth 

Gallwch rannu’r gwasanaeth gyda’ch ysgol bartner 
a thrafod y themâu gyda’ch gilydd.

Mae rhagor o wasanaethau ysgol ar gael yn 
bbc.co.uk/worldclass/assemblies
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Fy hoff athrawes
1. Sgript i gyflwyno’r fideo

FIDEO 1 – Hoff athrawes Usain Bolt

Usain Bolt yw’r dyn cyflymaf yn y 
byd ac fe enillodd ddwy fedal aur yng
Ngemau Olympaidd Beijing yn 2008.
Mae’n gallu rhedeg 100m mewn 9.58
eiliad. Ei athrawes Addysg Gorfforol
mewn ysgol yn Jamaica welodd ei
ddoniau ym maes athletau yn gyntaf.
Yn wreiddiol, roedd am fod yn
gricedwr ond cafodd ei berswadio 
i newid i athletau yn yr ysgol 
uwchradd. 

Mae ysgol uwchradd William 
Knibb yn ysgol gyffredin sydd 
wedi cynhyrchu llawer o athletwyr 
llwyddiannus. Mae athrawes Addysg
Gorfforol Usain, Lorna Thorpe, wedi
bod yn ysbrydoliaeth iddyn nhw. 

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Beth mae Usain wedi’i gyflawni? 

Yn eich barn chi, pam mai cricedwr oedd Usain
eisiau bod?

Sut gwnaeth athrawes Usain ei ysbrydoli?

Beth mae’r disgyblion sy’n cael hyfforddiant gan 
Ms Thorpe yn ei ddweud amdani?

Sut mae Mrs Thorpe yn gwneud gwahaniaeth i’r
disgyblion mae hi’n eu hyfforddi heddiw?

Sut gall eich athrawon helpu i’ch cefnogi i wneud
eich gorau?

Ydy hi’n bwysicach cael athro neu athrawes
sy’n ysbrydoliaeth i chi neu gael yr offer 
diweddaraf?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?
Mae ysgolion Usain wedi’u gefeillio 
drwy World Class a’r British Council. 
I efeillio’ch ysgol ar gyfer 2012 ewch i
bbc.co.uk/worldclass

Mae rhagor o wybodaeth am daith Usain
i 2012 gyda Breuddwydion Gemau
Olympaidd y Byd yn bbc.co.uk/2012

Uchod: Athrawes Usain, Lorna Thorpe

bbc.co.uk/worldclass

Gwasanaeth 1



 

Meithrin sêr byd
chwaraeon Rwsia

FIDEO 2 – Academi Olympaidd 

Mae Alen yn 15 ac mae’n mynd 
i ysgol breswyl chwaraeon yn 
Ekaterinburg yn Rwsia. Mae 
disgyblion yn yr ysgol yn ymarfer cyn
brecwast a phob prynhawn. Mae
llawer o fyfyrwyr o’i ysgol wedi ennill
medalau yn y Gemau Olympaidd. 

Mae Dasha yn naw ac yn mynd i
ysgol reolaidd yn yr un ddinas. Mae
hi’n gymnastwraig ac wrth ei bodd
yn perfformio. Pan fydd hi’n 14 oed 
fe fyddai’n hoffi mynd i’r ysgol
chwaraeon a mynd i’r Gemau 
Olympaidd un diwrnod.

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Hoffech chi fynd i ysgol
chwaraeon Olympaidd?

Anfonwch ateb eich ysgol
dros e-bost at 
to worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y 
Gwasanaeth ?

Mae Alen yn dweud mai dim ond hobi oedd reslo
iddo pan ddechreuodd. Oes gennych chi hobi yr
hoffech chi ei droi’n yrfa?

Mae sesiynau hyfforddi reslo yn anodd, ond dydy
Alen a’r bechgyn eraill ddim yn mynd yn flin os 
byddan nhw’n colli. Pryd fyddwch chi’n dangos
sbortsmonaeth da? Pam mae hyn yn bwysig?

Mae gan athletwyr o Rwsia hanes gwych o ennill
medalau’r Gemau Olympaidd. Yn eich barn chi, sut
deimlad yw cynrychioli’ch gwlad? Yn eich barn chi,
pam mae Rwsia yn ymdrechu mor galed i ennill
medalau’r Gemau Olympaidd?

Breuddwyd Dasha yw bod yn gymnastwraig. Mynd
i’r ysgol Olympaidd yw’r cam nesaf yn ei chynllun i
gyflawni hyn. Beth yw eich breuddwyd chi a sut
gallwch chi ei gwireddu?

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Faint o amser ydych chi’n ei dreulio yn gwneud eich hoff chwaraeon? 

Faint o amser, yn eich barn chi, fyddai angen i chi ei dreulio yn ymarfer
pe byddech chi am gyrraedd y Gemau Olympaidd?

Daw’r fideo hwn o Schools World 
Service. Ewch i bbc.co.uk/worldclass/
schools_world_service i weld rhagor 
o storïau gan blant o bob cwr o’r byd.

5bbc.co.uk/worldclass

Gymnastwyr yn paratoi i berfformio

Gwasanaeth 2

Alen, reslwr 
Groegaidd-Rhufeinig
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Taith arbennig
Jemma
Mae Jemma yn 13 oed a phan gafodd ei
geni roedd ganddi gymhlethdodau ar ei
chalon. Mae ganddi gyflwr hefyd o’r enw
syndrom Down ond dydy hi ddim wedi
gadael i hyn ei rhwystro. 

Mae hi’n gymnastwraig. Gyda’u 
cefnogaeth, mae hi’n cystadlu yn erbyn
athletwyr eraill ag anableddau dysgu yng
Ngemau Olympaidd Arbennig y Byd. 

Mae Jemma a’i theulu yn dîm. Mae ei
theulu yn ei chefnogi pryd bynnag a 
ble bynnag y bydd hi’n cystadlu. Mae’r
gefnogaeth hon yn gwneud 
gwahaniaeth enfawr i Jemma.

2. Dangos fideo

FIDEO 3 – Gemau Olympaidd Arbennig

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Daw’r fideo hwn o Schools World 
Service. Ewch i bbc.co.uk/worldclass/
schools_world_service i weld rhagor 
o storïau gan blant o bob cwr o’r byd.

Jemma a’i chwiorydd, Katy a Joelle

bbc.co.uk/worldclass

Bu Jemma yn cystadlu
yn Athen yn 2011

Gwasanaeth 3
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Beth sy’n gwneud y Gemau Olympaidd Arbennig
yn wahanol i’r Gemau Olympaidd neu’r Gemau
Paralympaidd?

Mae gan Jemma syndrom Down ac oherwydd
hynny mae llai o gyfleoedd iddi gymryd rhan
mewn chwaraeon. Beth ydych chi’n ei gael wrth
gymryd rhan mewn chwaraeon?

Mae’r Gemau Olympaidd Arbennig yn rhoi 
cyfle i athletwyr fel Jemma gystadlu ar lefel 
ryngwladol. Ydy hi’n bwysig i athletwyr ag 
anableddau dysgu gael eu Gemau Olympaidd 
eu hunain? Pam? 

Dysgodd Jemma i fynegi ei hun ac i berfformio 
o flaen torf er mwyn cystadlu yn Athen. Mae ei
chwiorydd yn edmygu ei phenderfyniad. Pwy
ydych chi’n ei adnabod sy’n dangos agwedd
benderfynol eithriadol? Pa bryd rydych chi wedi
gorfod bod yn benderfynol i gyflawni’ch nod? 

Mae teulu Jemma yn ei chefnogi pan fydd hi’n
cystadlu. Pa wahaniaeth mae eu cefnogaeth yn
ei wneud? Pryd byddwch chi’n annog eich
ffrindiau a’ch teulu?

Ydych chi wedi cynrychioli’ch dosbarth? Eich
blwyddyn? Eich ysgol? Eich tref? Neu hyd yn
oed eich gwlad? Sut oeddech chi’n teimlo?

3. Pwyntiau trafod

Syndrom Down
Beth sy’n achosi syndrom Down? 

Mae pob cell yn ein cyrff yn cynnwys
gwybodaeth enetig. Mae’r wybodaeth
hon yn pennu popeth am rywun gan
gynnwys ai bachgen neu ferch ydyn nhw
a lliw eu llygaid a’u gwallt. Mae gan bobl
sydd â syndrom Down wybodaeth enetig
ychydig bach yn wahanol felly bydd eu
cyrff a’u meddwl yn datblygu’n wahanol.

Fel arfer bydd plant â syndrom Down yn
cael trafferth dysgu ac efallai y byddan
nhw’n dysgu siarad a gofalu amdanyn
nhw eu hunain yn arafach na phlant
eraill. Mae’n bosib hefyd y bydd ganddyn
nhw broblemau iechyd eraill fel 
problemau gyda’u calon. 

Mae’r cyflwr yn effeithio ar oddeutu un
babi o bob 1,000 sy’n cael eu geni yn y
DU – tua 750 o fabanod bob blwyddyn.
Mae gan filiynau o bobl ar draws y byd
syndrom Down. 

I gael gwybod mwy am syndrom Down,
ewch i BBC Health bbc.co.uk/health

Y Gemau Olympaidd 
Arbennig
Y Gemau Olympaidd Arbennig yw’r
digwyddiad mwyaf a gaiff ei drefnu 
ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. 

Caiff y Gemau eu cynnal bob dwy 
flynedd ac maen nhw’n cael eu cynnal
am yn ail rhwng yr haf a’r gaeaf. 

Cafodd y Gemau Olympaidd Arbennig
cyntaf yn yr haf eu cynnal yn Chicago
ym 1968 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  
www.specialolympics.org

Nid yw’r BBC yn gyfrifol am gynnwys
gwefannau allanol

bbc.co.uk/worldclass

?Bu bron i Jemma ennill medal yn Athen. 
Ydych chi’n meddwl ei bod hi’n bwysicach 
ennill neu gymryd rhan? 

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at 
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth
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Menywod yn
y cylch
1. Sgript i gyflwyno’r fideo

FIDEO 4 – Dyrnau dawnus

Bydd menywod yn gallu creu hanes
yn y cylch bocsio yng Ngemau 
Olympaidd Llundain.

Am y tro cyntaf erioed, mae bocsio i
fenywod wedi’i gynnwys yn rhaglen
digwyddiadau Llundain 2012. Mae
dynion wedi gallu bocsio yn y Gemau
Olympaidd ers dros gan mlynedd. 

Mae MC Mary Kom o India yn 
breuddwydio am fod y fenyw gyntaf 
i fod yn bencampwraig bocsio’r
Gemau Olympaidd. Dechreuodd y
fenyw 28 oed focsio ddeng mlynedd
yn ôl ac weithiau mae wedi bod yn
galed iddi lwyddo mewn maes lle
mae dynion yn cymryd rhan yn 
bennaf.

Drwy rym ewyllys a dewrder, mae
MC Mary Kom wedi brwydro i gael 
llwyddiant ac mae hi wedi herio
stereoteipiau rhyw.

Mae MC Mary Kom yn briod a
chanddi deulu ifanc ac mae’r rheini
sy’n agos iddi yn falch o’r hyn y mae
hi wedi’i gyflawni.

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod
Mae menywod yn bocsio yn gallu bod yn destun
dadl. Beth ydy’ch barn chi? Ydy hi’n beth ‘beny-
waidd’ i fenywod focsio? Oes ots?

Pam y byddai ennill medal y Gemau Olympaidd
mor arbennig i MC Mary Kom?

Pa anawsterau mae MC Mary Kom wedi’u
hwynebu fel menyw mewn maes chwaraeon lle
mae dynion yn cymryd rhan yn bennaf?

Yn eich barn chi, sut gall chwaraeon helpu i
chwalu stereoteipiau?

Oes gyrfa neu hobi mae gennych chi ddid-
dordeb ynddyn nhw sy’n herio stereoteipiau
rhyw?

Ddylid cael chwaraeon ar gyfer dynion yn
unig a chwaraeon ar gyfer menywod yn unig? 

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?
Mae rhagor o wybodaeth am daith MC
Mary Kom i 2012 gyda Breuddwydion
Gemau Olympaidd y Byd yn
bbc.co.uk/2012

bbc.co.uk/worldclass

Gwasanaeth 4
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Rheoli’ch amser
FIDEO 5 – Codi cyfrwy ar gyfer 2012

Daw Hinrich Romeike o’r Almaen.
Mae’n ddeintydd yn ei waith bob
dydd. Y tu allan i’r gwaith mae’n
helpu ei wraig i ofalu am ei dri 
phlentyn sydd yn eu harddegau. 
Mae hefyd yn dod o hyd i’r amser i
fod yn bencampwr Olympaidd dwbl
ym maes marchogaeth. Enillodd 
Hinrich ddwy fedal aur yn Beijing 
yn y gystadleuaeth ceffylau ac mae’n
gobeithio cael yr un llwyddiant yn
Llundain. 

Mae tair sgil marchogaeth yn y gys-
tadleuaeth ceffylau: dressage (debyg i
bale ar geffyl), traws-gwlad a neidio. 

Mae gan Hinrich amserlen anodd
iawn ac mae’n dod o hyd i’r amser 
i hyfforddi ar gyfer tair rhan y gys-
tadleuaeth o gwmpas ei swydd a’i
ymrwymiadau teuluol.  

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Fyddai’n well gennych chi fod yn ddeintydd
neu’n marchogaeth ceffylau? 

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?

Yn eich barn chi, sut mae Hinrich yn llwyddo i ddod
o hyd i amser i bopeth? 

Dweud Hinrich mai dim ond y pethau pwysig a brys
mewn bywyd mae’n ei wneud. Ydych chi’n gosod
blaenoriaethau bob dydd neu bob wythnos? Ydych
chi’n gweld hyn yn ddefnyddiol? Beth yw’r pethau
pwysig a brys yn eich bywyd chi? Beth ydych chi’n
ei wneud pan na fyddwch yn gallu dod o hyd i
amser i bopeth?

Dywed Hinrich fod unrhyw beth yn bosibl. 
Ydych chi’n cytuno â hyn? 

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Sawl un ohonoch chi sydd wedi bod at y deintydd?  

Yn eich barn chi, sawl deintydd sydd wedi cael medalau’r Gemau Olympaidd hefyd?   

Mae rhagor o wybodaeth am daith
Hinrich i 2012 gyda Breuddwydion
Gemau Olympaidd y Byd yn
bbc.co.uk/2012

bbc.co.uk/worldclass

Hinrich a’i geffyl, Marius

Gwasanaeth 5
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Ysbrydoli eraill
1. Sgript i gyflwyno’r fideo

FIDEO 6 – Saliwt Grym y Bobl Ddu

Yn y 1960au roedd Tommie Smith yn
rhedwr cyflym ac yn dal record y byd
ar gyfer y ras 200 metr.

Wrth ennill y fedal aur yng Ngemau
Olympaidd 1968, cododd Tommie a’i
gymar yn y tîm John Carlos fraich
mewn protest yn erbyn yr anghy-
draddoldeb hiliol a oedd yn bodoli 
yn America. Fe elwir hyn yn Saliwt
Grym y Bobl Ddu.

Mae gan Tommie ddiddordeb o hyd
mewn cydraddoldeb ac erbyn hyn
mae’n helpu pobl ifanc o gefndiroedd
difreintiedig fel Taleah i gymryd rhan
mewn chwaraeon.

Mae Taleah yn mynd i’r ysgol yn
Califfornia. Mae hi’n dweud bod yr
hunanddisgyblaeth i hyfforddi wedi
gwneud iddi ganolbwyntio ar ei nod.
Mae ei hyfforddwraig, Nola, yn ei
gwthio i wneud ei gorau glas. Mae
am iddi weithio’n galed a chystadlu
yn y Gemau Olympaidd fel Tommie
Smith.  

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Fyddai’n well gennych fod yn frenin neu’n
frenhines prom yr ysgol uwchradd neu’n
athletwr?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?

Yn eich barn chi, oedd Tommie Smith yn iawn 
i ddod â gwleidyddiaeth i fyd chwaraeon? 

Pa ffyrdd eraill sydd o sefyll yn gadarn dros yr
hyn rydych chi’n ei gredu? Ydych chi erioed
wedi siarad neu weithredu dros rywbeth 
rydych chi’n teimlo’n gryf amdano? Beth 
oedd hynny a beth ddigwyddodd?

Mae bywyd cartref Taleah wedi bod yn 
ansefydlog ac mae hi wedi symud o gwmpas.
Meddyliwch am amser pan oedd eich bywyd
chi wedi newid – efallai eich bod wedi symud
tŷ neu newid ysgol. Sut gwnaethoch chi addasu
i’r newid hwn? Oeddech chi’n gweld hyn yn
hawdd neu gawsoch chi unrhyw anawsterau?

Mae Taleah wedi’i chael hi’n anodd bod yn 
hunanddisgybledig ond mae’n benderfynol o
lwyddo. Rhowch enghraifft o adeg pan rydych
wedi dangos ymrwymiad. Beth ddigwyddodd a
beth oedd y canlyniad? 

Pwy, yn eich barn chi, sy’n ysbrydoliaeth a sut
maen nhw wedi’ch ysbrydoli chi?

Daw’r fideo hwn o Schools World 
Service. Ewch i bbc.co.uk/worldclass/
schools_world_service i weld rhagor 
o storïau gan blant o bob cwr o’r byd.

Mae Taleah yn athletwr
trac ac yn codi hwyl
mewn gemau.

bbc.co.uk/worldclass

Gwasanaeth 6
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Gwaith tîm
1. Sgript i gyflwyno’r fideo

FIDEO 7 – Cwrdd â Thîm Absalon

Sut fath o berthynas sydd gennych chi gyda’ch ffrindiau
a’ch teulu? Sut maen nhw’n eich helpu chi? Sut ydych
chi’n eu cefnogi nhw? Pryd rydych chi wedi gweithio
fel rhan o dîm?

Yn aml iawn mae gan bencampwyr
Gemau Olympaidd dîm o bobl sy’n 
eu cefnogi. Gall y tîm hwn gynnwys
maethegwyr, technegwyr, 
peirianwyr, hyfforddwyr, partneriaid
hyfforddi, ffisiotherapyddion a 
seicolegwyr.

Mae Julien Absalon yn feiciwr
mynydd o Ffrainc. Mae wedi ennill
dwy fedal aur Olympaidd ac mae
eisiau adeiladu ar y llwyddiant
hwnnw yn Llundain 2012. Mewn
rasys mae’n cystadlu ar ei ben ei 
hun ond mae’n dweud ei fod yn 
llwyddiannus oherwydd ei dîm
cefnogi.

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod
Ar gyfer beth mae Julien yn dibynnu ar ei dîm? 

Beth yw manteision ac anfanteision gweithio
mewn tîm?

Pryd fyddwch chi’n arweinydd tîm a phryd 
fyddwch chi’n chwarae rôl cefnogi?

Hoffech chi fod mewn tîm gyda rhywun fel Julien?
Beth fyddech chi’n hoffi ei wneud a pham?

Fyddech chi’n hapus i fod yn fecanig neu’n 
faethegydd neu a fyddech chi am ennill medalau?

Beth yw eich nodau? Ydych chi’n meddwl y bydd
angen tîm agos o’ch cwmpas i’ch helpu i
gyflawni’ch nodau?

Oes well gennych chi gystadlu ar eich 
pen eich hun neu mewn tîm?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?Mae rhagor o wybodaeth am daith
Julien i 2012 gyda Breuddwydion
Gemau Olympaidd y Byd yn
bbc.co.uk/2012

bbc.co.uk/worldclass

Mae Julien yn gobeithio ennill y fedal aur yn 2012

Gwasanaeth 7
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Gwthio’ch hun
i’r eithaf

Alistair Brownlee a’i frawd iau Jonny
yw dau o driathletwyr gorau’r byd.
Maen nhw’n dod o Swydd Efrog yng
ngogledd Lloegr. Enillodd Alistair 
Bencampwriaethau’r Byd yn 2009.
Flwyddyn yn ddiweddarach, enillodd
Jonny Bencampwriaethau’r Byd 
dan 23 oed. 

Er mwyn bod yn un o driathletwyr
gorau’r byd, mae’n rhaid i chi ymroi
eich bywyd i hyfforddi a chystadlu 
ym mhob cwr o’r byd. Mae gan 
driathletwyr elît un o’r trefnau 
hyfforddi caletaf ym myd chwaraeon. 

Mae Alistair yn hyfforddi am 30 awr 
yr wythnos, 50 wythnos y flwyddyn.
Mae wedi dilyn y drefn honno ers ei
fod yn 16 oed a bydd yn parhau i
wthio’i hun am fod arno eisiau ennill
medal aur yn Llundain 2012.  

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

FIDEO 8 – Cwrdd ag Alistair Brownlee 

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Mae triathlon yn cynnwys tair cystadleuaeth. Yn y Gemau Olympaidd mae athletwyr yn
nofio 1500m, yn seiclo 40km, ac yn gorffen gyda ras rhedeg 10km. Oes unrhyw un wedi
gwneud unrhyw fath o driathlon? Sut oedden nhw’n teimlo? 

?Fyddech chi’n fodlon aberthu ambell
beth er mwyn ennill medal? 

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost
at worldclass@bbc.co.uk

Cwestiwn y Gwasanaeth

Mae’r brodyr yn hyfforddi drwy’r flwyddyn gron
ac ym mhob tywydd. Allwch chi ddychmygu
gwneud yr un peth?

Beth maen nhw’n ei aberthu, yn eich barn chi, 
er mwyn hyfforddi am 30 awr yr wythnos? 

Ydych chi erioed wedi gwthio’ch hun i’r eithaf?
Beth ddigwyddodd? 

Mae rhagor o wybodaeth am daith
Alistair i 2012 gyda Breuddwydion
Gemau Olympaidd y Byd yn
bbc.co.uk/2012

bbc.co.uk/worldclass

Gwasanaeth 8
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Goresgyn
Rhwystrau
1. Sgript i gyflwyno’r fideo

FIDEO 9 – Uchelgais Alex 

Mae Alex yn mynd i Ysgol Bishop
Okiring ym Mynydd Elgon, ardal
anghysbell yn Kenya. Cafodd polio
pan oedd yn bedair blwydd oed. Mae
polio yn ymosod ar system nerfol y
corff ac yn achosi parlys. Oherwydd y
polio, mae coes Alex wedi troi i gyd. 

Arferai polio fod yn rhywbeth 
cyffredin gan effeithio ar bobl ym
mhob cwr o’r byd. Datblygwyd 
brechlyn ym 1952, ac mae hyn 
wedi bod yn llwyddiannus dros ben. 

Erbyn hyn, mae’r afiechyd wedi 
diflannu bron o Kenya a’r rhan fwyaf
o’r gwledydd eraill. Mae ymgyrch
fyd-eang i gael gwared ar bolio yn
llwyr. I Alex, y cwestiwn mawr yw 
ei ddyfodol. Mae ei addysg yn ei
helpu i oresgyn rhwystrau.

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Pam ei bod yn anodd i deulu Alex gael cymorth
meddygol pan gafodd polio? Ydych chi’n 
adnabod unrhyw un sydd wedi cael polio? 
Os ydych, pa effaith gafodd hyn arnyn nhw?

Roedd Alex am fynd yn ôl i’r ysgol i orffen ei 
addysg. Ydych chi’n meddwl ei bod hi’n bwysig
mynd i’r ysgol a pham? 

Beth mae’r rhan fwyaf o bobl ym Mynydd Elgon
yn ei wneud i ennill bywoliaeth? Pam y bydd
hyn yn gorfod bod yn wahanol i Alex?

Ydych chi’n meddwl y bydd y ffaith bod gan
Alex anabledd yn ei rwystro rhag bod yn 
gyfreithiwr? Pa rwystrau eraill y gallai eu
hwynebu?

Beth hoffech chi ei wneud pan fyddwch yn
gadael yr ysgol? Pa rwystrau y gallech chi eu
hwynebu a sut byddech chi'n eu goresgyn?

Mae ysgol Alex wedi’i gefeillio drwy
World Class a’r British Council. I 
efeillio’ch ysgol ar gyfer 2012 ewch i
bbc.co.uk/worldclass.

Fe fyddai Alex yn hoffi bod yn gyfreithiwr ond
mae ei ysgol yn meddwl y dylai fod yn athro.
Fyddai’n well gennych chi fod yn
athro/athrawes neu’n gyfreithiwr?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?

 

bbc.co.uk/worldclass

Fe hoffai Alex fod
yn gyfreithiwr

Gwasanaeth 9
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Cadw ffocws

Beth yw nod Jehue Gordon?

Sut mae wedi osgoi dod yn rhan o fyd trosedd 
a diwylliant gangiau? Ydych chi’n meddwl bod
chwaraeon yn gallu helpu pobl i osgoi trwbl?

Beth yw eich nod? Pa rwystrau a phethau sy’n
tynnu sylw y gallech ddod ar eu traws? Sut 
gallwch chi eu goresgyn?

Dywed Jehue fod arno eisiau ennill medal aur 
yn Llundain 2012, nid dim ond cystadlu. Ydych
chi’n meddwl ei bod hi’n bwysicach ennill neu
gymryd rhan?

3. Pwyntiau trafod

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Mae Jehue Gordon yn athletwr trac 
o Drinidad a Tobago ac mae’n 
adnabyddus yn ei famwlad. Pan oedd
yn yr ysgol, gweithiodd yn galed yn y
dosbarth ac ar y cae chwarae. Camodd
i’r llwyfan rhyngwladol yn 2009 pan
oedd ond yn 16 oed a phan redodd y
ras glwydi 400m mewn 48.26 eiliad.

Er bod Jehue wedi rhagori yn yr ysgol
ac ar y trac, mae rhai o’r bobl y tyfodd
gyda nhw wedi mynd ar lwybr gwa-
hanol. Daeth rhai o’i ffrindiau ysgol yn
rhieni yn eu harddegau, ac mae rhai
eraill wedi mynd i’r carchar. Mae Jehue
yn dal i ganolbwyntio ar gyflawni’i
nod o ennill medal aur yn Llundain
2012. Mae’r credu bod chwaraeon a’i
ffydd grefyddol gadarn wedi’i gadw 
ar y llwybr cywir.

2. Dangos fideo ?Cwestiwn y Gwasanaeth

Beth sydd yn eich helpu i gadw ffocws –
chwaraeon neu waith ysgol?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost
at worldclass@bbc.co.uk

FIDEO 10 – Arwr newydd Trinidad

Mae rhagor o wybodaeth am daith
Jehue i 2012 gyda Breuddwydion
Gemau Olympaidd y Byd yn
bbc.co.uk/2012

bbc.co.uk/worldclass

Mae Jehue yn
adnabyddus yn
Nhrinidad

Gwasanaeth 10
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Selsig ysgol

Mae gan yr ysgol hon yng Nghaint, yn
ne-ddwyrain Lloegr, fferm ysgol. Mae’r
disgyblion yn cael ambell wers yno ac
yn dysgu o le daw bwyd. Mae’r ffilm
hon yn dangos beth sy’n digwydd ar y
fferm a sut mae’n darparu bwyd ar
gyfer pobl leol.

2. Dangos fideo

Beth mae’r disgyblion yn ei ddweud eu bod yn
ei ddysgu wrth gael ambell wers ar y fferm?

Ydych chi’n meddwl ei bod yn syniad da
gwybod o le daw’ch bwyd? Pam? 

Fyddech chi’n hapus i fwyta anifail rydych chi
wedi bod yn helpu i ofalu amdano a pham?

Bu un ysgol gynradd yng nghanol dadl 
genedlaethol ar ôl iddyn nhw anfon un o ŵ yn
fferm yr ysgol i’r lladd-dy. Pam oedd hyn yn 
gymaint o bwnc llosg, yn eich barn chi? Ydych
chi’n credu bod yr ysgol wedi gwneud y peth
iawn a pham?

3. Pwyntiau trafod

FIDEO 11 – Ar y fferm

?Pe byddai gan eich ysgol fferm a’ch 
bod chi’n helpu i ofalu am yr anifeiliaid,
fyddech chi’n hapus i fwyta’r cig?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost
at worldclass@bbc.co.uk

Cwestiwn y Gwasanaeth

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Holwch gynulleidfa’r gwasanaeth beth gawson nhw i swper neithiwr neu beth yw eu
hoff bryd.

Dewiswch gwpl o enghreifftiau a holi’r disgyblion a ydyn nhw’n gwybod tarddiad
gwahanol elfennau’r pryd. Os yw’n gig, o ble mae’n dod ac a ydyn nhw’n gwybod sut
mae’n mynd o’r fferm i’r siop?

Holwch a oes unrhyw un yn llysieuwr neu’n fegan ac os ydyn nhw, beth yw’r rheswm?

Cynhyrchwyd y fideo hwn ym mis Mawrth
2011 gan Adroddiad Ysgol Newyddion y
BBC sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr rhwng 11 ac
16 oed yn y DU wneud eu hadroddiadau
newyddion eu hunain. Cewch ragor o
wybodaeth yn bbc.co.uk/schoolreport 

 

bbc.co.uk/worldclass

Gwasanaeth 11
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Ailgodi Siapan
FIDEO 12 – Plant y tswnami

Esboniwch fod rhannau mawr o 
Siapan yn 2011 wedi cael eu difrodi
gan ddaeargryn, a tswnami yn dilyn
hynny. Bu farw llawer o bobl a
chafodd nifer fawr o dai eu golchi
ymaith felly roedd yn rhaid i bobl 
aros mewn llochesi dros dro.  

Mae Hyoto a Kikuta yn mynd i’r ysgol
yn Kesennuma, un o’r trefi ar arfordir y
gogledd ddwyrain. Effeithiodd y
trychineb yn ddrwg ar yr ardal hon. 

2. Dangos fideo

3. Pwyntiau trafod

Fyddai’n well gennych chi wirfoddoli fel
Hyoto neu weithio amser llawn fel Kikuta?

Anfonwch ateb eich ysgol dros e-bost at  
worldclass@bbc.co.uk 

Cwestiwn y Gwasanaeth ?

Yn eich barn chi, pa anawsterau fyddai’n codi o
fyw mewn llety dro fel mae Hyoto yn ei wneud?

Sut mae profiad Hyoto wedi effeithio ar ei 
ddyheadau o ran gyrfa?

Mae Kikuta eisiau gweithio i’r cyngor pan fydd 
hi’n hŷn. Pam mae ei phrofiad wedi’i hysbrydoli i
wneud hyn? 

Pa swydd fyddech chi’n hoffi ei gwneud yn y 
dyfodol a pham?  

Fe fyddai Hyoto yn hoffi gwirfoddoli a gwneud
swydd a fyddai’n helpu pobl eraill. Sut gallech chi
helpu eich cymuned? 

1. Sgript i gyflwyno’r fideo

Holwch gynulleidfa’r gwasanaeth a ydyn nhw’n gwybod beth ddigwyddodd yn
Siapan ym mis Mawrth 2011.

Gofynnwch a ydyn nhw erioed wedi teimlo daeargryn, profi tswnami neu hyd
yn oed llifogydd a gofynnwch iddyn nhw ddisgrifio eu profiad. 

Daeargryn Siapan 2011
Mae daeargrynfeydd yn cael eu mesur yn
ôl maint, ar raddfa o ficro i enfawr. Mae
daeargryn maint 6.0 ac uwch yn cael ei
gategoreiddio’n un cryf ac mae’n gallu
achosi difrod difrifol. Roedd y daeargryn 
a drawodd arfordir gogledd ddwyrain 
Siapan ddydd Gwener 11 Mawrth 2011
yn mesur 9. I gael gwybod mwy am
ddaeargrynfeydd, ewch i
bbc.co.uk/news a chwilio am 
‘Japan earthquake’

Daw’r fideo hwn o Schools World Service.
Ewch i bbc.co.uk/worldclass/
schools_world_servicei weld rhagor 
o storïau gan blant o bob cwr o’r byd.

Gwasanaeth 12



 

Byddwch yn rhan 
o Wasanaeth Ysgol
Mwyaf y Byd

 

Ymunwch ar-lein gydag ysgolion o bob   
cwr o’r byd yn ystod tymor yr haf
Cewch ragor o wybodaeth yn  
bbc.co.uk/worldclass
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Beth yw
World Class?

Prosiect dinasyddiaeth fyd-eang y BBC ar gyfer ysgolion yw World
Class ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â’r British Council.

Sut gall fy ysgol fod yn rhan?
• Ymuno i efeillio’ch ysgol ar gyfer 2012 
• Ennyn diddordeb gam wrth gam yng Ngemau Olympaidd Llundain
gyda Gwasanaethau Ysgol 2012

• Rhannu storïau pynciol bob mis gyda Schools World Service

Ewch i bbc.co.uk/worldclass worldclass i gael rhagor o wybodaeth.

I gael mwy o adnoddau i ddod â 2012 i’ch ysgol, ewch i
bbc.co.uk/teach2012

bbc.co.uk/worldclass



Nodiadau

bbc.co.uk/worldclass


