
PECYN PARTI’R SÊR



RHOI CYCHWYN ARNI 
Fel trefnydd parti syllu ar y sêr beth yw’r pethau 
hanfodol y dylech eu hystyried?  

Yn gyntaf, byddai’n ddoeth edrych ar ragolygon y 
tywydd! Rydyn ni i gyd yn gwybod na allwn ni warantu 
tywydd delfrydol, yn enwedig yn y DU. Er hynny, mae 
llwyddiant parti syllu ar y sêr yn ddibynnol i raddau 
helaeth ar gael awyr glir, felly er mwyn osgoi cael eich 
siomi gan y tywydd ewch i  
bbc.co.uk/weather

CYFARPAR
Bydd defnyddio telesgop yn ychwanegu rhywbeth 
arbennig i’ch parti, gan eich galluogi i weld awyr y nos 
mewn manylder anhygoel. Mae’n bwysig bod rhywun ar 
gael â phrofiad o ddefnyddio telesgop gan y gallan nhw 
fod yn ddarnau cymhleth o offer.    

Peidiwch â phoeni, dyw telesgop ddim yn hanfodol! Os 
bydd gan eich gwesteion ysbienddrych, bydd eu profiad 
syllu ar y sêr saith gwaith yn well na defnyddio’u llygaid 
heb help.  

Darparwch gwmpawd, gan y bydd hyn yn rhoi syniad clir 
i chi o ba gyfeiriad rydych yn edrych pan yn chwilio am 
gytserau a phlanedau.

Defnyddiwch dortshis golau coch yn hytrach na 
thortshis gwyn arferol i’ch helpu i weld yn y tywyllwch. 
Fydd y golau coch ddim yn dinistrio’ch gallu i weld yn y 
nos ond bydd yn rhoi digon o olau i weld unrhyw 
beryglon a lleihau straen ar y llygaid pan fyddwch yn 
cyfeirio at eich taflenni gwybodaeth. Addaswch dortsh 
arferol trwy ddefnyddio seloffen coch neu gallech 
ddefnyddio golau cefn beic.

Rhaglenni – mae yna nifer o raglenni ar gael am ddim ar 
gyfer dyfeisiadau symudol sy’n defnyddio System Leoli 
Fyd-eang (GPS) i helpu pobl i lywio awyr y nos. 

Ewch i’n gwefan bbc.co.uk/stargazing lle gallwch chi 
ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â defnyddio 
cyfarpar a rhaglenni seryddiaeth. 

Gwnewch yn siŵr fod gennych chi ychydig o flancedi 
ychwanegol ar gael ar gyfer gwesteion sy’n teimlo’r oer-
fel. Gallai fod yn werth rhybuddio’ch gwesteion ymlaen 
llaw i wisgo’n addas ar gyfer eich parti; mae dillad cyn-
nes yn hanfodol.  

Mae Stargazing LIVE yn ôl yn 2013 yn dod â mwy o ffeithiau seryddol i chi am fywyd ar 
Mawrth, asteroidau a hanes y Bydysawd. Unwaith eto bydd y genedl yn ymuno â’r Athro 
Brian Cox a Dara O’Briain i edrych ar awyr y nos, er mwyn cael gweld rhai o ryfeddodau’r 
Bydysawd. Os ydych chi’n seryddwr cyfarwydd neu’n hollol newydd i’r gamp, bydd y 
Pecyn Parti’r Sêr yma’n cynnig ffyrdd hwyliog a diddorol i chi gynnal eich parti syllu ar y 
sêr eich hun.

Yn hytrach na syllu ar y sêr ar eich pen eich hun, pam na wahoddwch chi deulu a ffrindiau 
i ymuno â chi? Mae’n Pecyn Parti’r Sêr yn cynnig amrywiaeth o awgrymiadau diddorol y 
gellir eu haddasu ar gyfer unrhyw oed. Fel grŵp gallwch rannu yn yr hwyl o greu’ch 
bwydlen seryddol eich hun a chreu addurniadau addas i greu teimlad rhyngalaethog i’ch 
parti. Bydd y pecyn hwn yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer gweithgareddau rhyngweithiol y 
gall pawb eu mwynhau. Mae yna hyd yn oed restr o ganeuon â thema gofodol i lansio’ch 
parti i’r stratosffer, dewiswch eich rhestr o ganeuon yn ofalus fel bod rhywbeth yno i 
bawb.  

Am beth ydych chi’n aros? Allan â’ch ysbienddrych ac edrychwch ar awyr y nos i 
ddarganfod y cytserau sydd wedi bod yn disgleirio i lawr arnon ni am filiynau o 
flynyddoedd.   

Mae Stargazing LIVEar fin cyrraedd felly pam na ddewch chi â thipyn o sglein i’ch tŷ trwy 
gynnal y parti syllu ar y sêr gorau erioed! Pob Lwc!  Tîm Stargazing LIVE 



Bydd yn ddefnyddiol darparu gwybodaeth ar gyfer eich 
gwesteion fydd yn eu helpu i wybod beth maen nhw’n 
edrych amdano yn yr awyr! Llwythwch i lawr y Canllaw i’r 
Sêr, Mapiau’r Sêr a Chanllawiau Llafar o wefan 
Stargazing LIVE.  Mae’r rhain yn dangos ble i ddarganfod 
amrywiaeth o gytserau y gellir eu gweld ar wahanol 
adegau o’r flwyddyn ac maen nhw’n llawn ffeithiau am 
Gysawd yr Haul a’r Bydysawd. 

GWAHODDIADAU
Unwaith y byddwch wedi llunio’ch rhestr o westeion yn 
derfynol anfonwch wahoddiadau i’ch ffrindiau, gan 
ddefnyddio’n gwahoddiad ni. Cliciwch yma a llenwch y 
manylion ac e-bostiwch y gwahoddiad i bob gwestai.  

ADDURNIADAU 
Pan fyddwch yn cynnal eich parti eich hun mae bob 
amser yn hwyl creu awyrgylch â thema – yn yr achos 
hwn, Y GOFOD. I’ch helpu dyma awgrymiadau o ffyrdd 
syml a hawdd i wneud hynny! 

 Gallwch ddod o hyd i luniau arbennig iawn ar  
 ein gwefan, dim ond i chi fynd i  
 bbc.co.uk/stargazing. Pam nad argraffwch chi’r  
 lluniau yma a’u harddangos ar eich waliau i   
 ddangos rhyfeddodau’r Bydysawd yn eich   
 cartref eich hun!   

 Crëwch awyrgylch arbennig y tu allan trwy osod  
 canhwyllau bychain ar ffurf cytserau.  

 Trowch lanternau papur yn blanedau trwy   
 ddefnyddio bylbiau golau gwahanol liwiau.  
 Er enghraifft defnyddiwch olau coch ar gyfer   
	 Mawrth,	golau	glas	ar	gyfer	Neifion	a	golau		 	
 gwyrdd ar gyfer Wranws. 

 Crëwch fydysawd arsylladwy dan do trwy   
 greu’ch gwrthrychau cosmig eich hun a’u   
 hongian o’r nenfwd.

 Mae’n hawdd gwneud sêr o gardfwrdd a phapur  
 sidan neu bapur arian. Mae hwn yn weithgaredd  
 gwych i ddenu plant i gymryd rhan ac unwaith y  
 byddan nhw wedi gorffen gallwch hongian eich  
 sêr o nenfydau neu eu harddangos ar waliau..

 Syniad hwyliog arall yw gofyn i bobl ddod mewn  
 gwisg ffansi neu ddweud bod yna wobr am yr   
 het seren orau.

Peidiwch a phoeni gormod am droi’ch cartref neu’r 
lleoliad yn atgynhyrchiad o’r gofod oherwydd rydyn ni’n 
gobeithio y byddwch i gyd yn edrych ar yr awyr i weld y 
peth go iawn!

Cydnabyddiaeth: Nasa

STAR PARTY

(insert host name here)   

would like to invite  

(insert guest name here)  

to a night with the stars.

Party time:  

(insert time here)  

Party date:  

(insert date here)      

Party location:  

(insert venue here)  

(Insert additional party details  

eg fancy dress)

RSVP (insert details here)

Simply bring your eyes, wrap up warm 

and prepare for some stargazing fun!

Calling all budding astronomers, stargazers, planetary explorers, telescope 

enthusiasts and wannabe astronauts…..
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eg fancy dress)

RSVP (insert details here)

Simply bring your eyes, wrap up warm 
and prepare for some stargazing fun!

Calling all budding astronomers, stargazers, planetary explorers, telescope 
enthusiasts and wannabe astronauts…..



SYLLWYR SÊR NEWYNOG
Gyda’r addurniadau’n cael eu paratoi mae’n bryd 
dechrau meddwl am y danteithion blasus y byddwch 
yn eu cynnig i’r rhai fydd yn syllu ar y sêr gyda chi. 

Does dim angen dechrau archebu bwyd gofodwyr, er 
bod hyn yn syniad newydd! Os oes diddordeb gennych 
i gael gweld sut beth yw ‘bwyd y gofod’ cymrwch olwg 
isod. 

Nid dyma’r fwydlen fwyaf ysbrydoledig, falle?! 

 

Mae’n hawdd bod yn ddyfeisgar pan ddaw hi’n fater o 
fwyd. Meddyliwch am enwau â thema gofodol ar gyfer 
eich bwyd parti arferol. Dyma i chi rai syniadau.  

Cymrwch olwg ar ein rysáit ar gyfer Bisgedi Sêr. Maen 
nhw’n hawdd i’w gwneud ac yn mynd yn dda gyda 
phaned flasus o de – neu ddiod Llwybr Llaethog!

BISGEDI SÊR  
Cynhwysion: 

 200g o fenyn dihalen, ar dymheredd ystafell   

 150g siwgr mân  

 2 llwy de o rin fanila   

 1 wy  

 300g blawd plaen, wedi’i ridyllu  

 1 gwynwy   

 Crisialau siwgr neu beli arian i addurno  

Curwch y menyn a’r siwgr gyda’i gilydd i wneud hufen. 
Curwch y fanila a’r wy i mewn ac yna ychwanegwch y 
blawd. Curwch nes ei fod yn llyfn, tynnwch o’r bowlen, 
hanerwch y gymysgedd a’i siapio’n ddwy ddisg. 
Lapiwch mewn haenen lynu ac oerwch am rhyw 40 
munud nes iddo galedu.  

Cynheswch y popty i 180C, ffan 160C, nwy 4. Dystiwch 
yr arwyneb gweithio gyda blawd a rholiwch un rhan 
o’r toes nes ei fod yn 3mm o drwch. Torrwch siapiau 
cosmig gyda thorrwr. Rhowch bapur gwrthlud ar 
ddwy silff bobi a chodwch y bisgedi arnyn nhw gan 
ddefnyddio cyllell balet. Oerwch am 10 munud ac yna 
coginiwch am 10-12 munud nes eu bod yn troi’n euraid 
ar yr ochrau. Oerwch ar rac goginio. Pan fyddan nhw 
wedi oeri, brwsiwch yn ysgafn gyda gwynwy ac yna 
taenwch nhw a pheli arian neu grisialau siwgr. Mae hyn 
yn ddigon i wneud 40.

Cydnabyddiaeth: Nasa

Bisgedi Sêr

Salad Roced Diodydd Llwybr Llaethog 

Cwn Poeth Hubble Siocled y Twll Du 

Pasteiod Lleuad Sudd Ffrwythau Cawod o sêr   

Pizzas y Planedau – Mar-
serita, Soser Hedegog, Y 
Blaned Goch (yn cynnwys 
Pepperoni)

Cymysgedd Coctels: Oerydd 
Lleuad Las, Sling Sadwrn, 
Comed Cosmopolitan, Pwnsh 
Plwton.

Gwibfeini Creision Ŷd Tanwydd Roced 

Corachod Coch – pupurau 
coch wedi eu stwffio

Coffi Cosmig / Meteor Mocha

Cawl Uwchnofa Alienade

Malws Mawrth Sudd Iau

Tameidiau o gomed – sgi-
werau cyw iâr

Swigod Hubble 

Heuldroeon Siocled Solar Soda

Y Glec Fawr – selsig a 
stwnsh 

Ysgytlaeth Gofodol 

BWYD DIOD

BWYDLEN SYLLU AR Y SÊR



 TRAC SAIN Y PARTI SÊR
Mae angen caneuon llawn bywyd ar bob parti. I’ch 
helpu gyda’ch dewis o ddewisiadau caneuon ar 
thema’r gofod rydyn ni wedi llunio rhestr o syniadau 
fydd yn sicrhau bod eich gwesteion seryddol yn 
ymuno yn ysbryd y gofod! Allwch chi feddwl am fwy? 

Mae rhywbeth yma i bawb felly dewiswch eich rhestr o 
ganeuon yn ofalus i ddal dychymyg eich cwmni. 

Chasing the Sun The Wanted

Drops of Jupiter Train

Moon and Back Savage Garden

Walking on the Moon The Police

Folding Stars Biffy Clyro

Aliens Exist Blink 182

Saturn Stevie Wonder

Man on the Moon REM

Spaceman Babylon Zoo

Space Oddity David Bowie

Star Girl McFly

Reach for the Stars S Club 7

Star Man David Bowie

Intergalactic Beastie Boys

Starry Eyed Ellie Goulding

Rocket Man Elton John

Girl from Mars Ash

Stardust Nat King Cole

Venus as a Boy Bjork

Venus Bananarama

Swinging on a Star Bing Crosby

She’s a Star James

We Are All Made of Stars Moby

Baby I’m a Star Prince

Fly Me to the Moon Frank Sinatra

Vincent Don McLean

Waiting for a Star to Fall Boy Meets Girl

Champagne Supernova Oasis

Satellite of Love Lou Reed

Starships Nicki Menaj

Cosmic Love Florence and the Machine

Space Cowboy Jamiroquai  

Dancing in the Moonlight Toploader

Speed of Sound Coldplay

The Planets Gustav Holst

Total Eclipse of the Heart Bonnie Tyler

The Galaxy Song Eric Idle/Monty Python

I Don’t Want to Live on the Moon Sesame Street, Ernie or the Joseph 
Gordon-Levitt version

2,000 Light Years from Home The Rolling Stones

Star Guitar The Chemical Brothers

Space Walk Lemon Jelly

Out of Space The Prodigy
   

GWEITHGAREDDAU 
Yn ogystal â gofyn i’ch cyfeillion i adnabod sêr â 
chytserau fel Cassiopeia ac Orïon pam na pharatowch 
chi weithgareddau eraill ar gyfer y parti. Gallwch 
lwytho’r Canllaw Digwyddiadau i lawr o  
bbc.co.uk/stargazing i gael syniadau ar gyfer 
gweithgareddau ymarferol. 

Lawr lwythwch y Canllaw i’r Sêr a’r Pecyn 
Digwyddiadau gan fod y ddau’n cynnwys llawer o 
wybodaeth am awyr y nos yn cynnwys Mapiau o’r Sêr, 
Astroffotograffiaeth a Chanllawiau Sain fel y byddwch 
yn gwybod am beth rydych chi’n chwilio ochr yn ochr 
â gweithgareddau ymarferol. Fe ddylai fod gennych 
ddigon o ddeunydd i gadw’r cwmni’n brysur. 

GWEITHGAREDDAU DAN DO
Profwch wybodaeth astrolegol eich gwesteion. 
Argraffwch gopïau o’r cwis syllu ar y sêr a’u dosbarthu 
yn eich parti. Mae yna rai cwestiynau anodd ond mae’r 
rhan fwyaf o’r atebion i’w cael ar wefan Stargazing 
LIVE. Felly bant â’r cart i gael gweld pwy fydd y tîm 
buddugol. Mae yna nifer o gemau parti traddodiadol 
eraill y gallwch roi naws ofodol iddyn nhw – pasiwch 
yr asteroid gan ddefnyddio balŵn, siarâd a phwy/beth 
ydw i? Gallwch ddibynnu ar y gemau hyn i roi hwb i 
unrhyw barti. 

GWEITHGAREDDAU AWYR AGORED
Beth am gychwyn gyda her hynafol – Prawf y Fyddin 
Rufeinig. 

Roedd hwn yn brawf llygad hynafol a roddwyd i’r 
rhai oedd yn dymuno ymuno â’r fyddin Rufeinig. Os 
edrychwch chi ar y sêr tua 9pm fe ddylech allu gweld 
Yr Aradr. Mae dolen yr Aradr wedi ei chreu o dair seren 
ac mae angen i chi ganolbwyntio ar y seren ganol, sef 
Mizar. Os edrychwch chi am ychydig eiliadau’n hirach 
fe ddylech allu gweld ail seren yn ymddangos nesaf 
at Mizar. Enw’r seren hon yw Alcor ac os oeddech 
yn gallu gweld y seren hon yng nghyfnod yr Hen 
Rufeiniaid fe fyddech yn cael eich recriwtio fel saethwr 
yn y fyddin Rhufeinig. Pam na rowch chi dro ar hyn yn 
eich parti sêr chi? 

Edrych i’r Gogledd Ddwyrain, Min nos Cynnar 

Alcor
Mizar

Yr Aradr

RHESTR O GANEUON
TEITL Y GÂN ARTIST



CWIS SYLLU AR Y SÊR 
1. Pwy oedd y wraig gyntaf i fynd i’r gofod?
 A:

2. Sawl Daear fyddai’n ffitio i mewn i Iau?  
 A:

3. Mae Olympus Mons yn fynydd folcanig mawr   
 ar pa blaned
 A:

4. O beth mae’r sêr wedi eu creu? 
 A:

5. Beth maen nhw’n galw ardal o’r gofod lle mae’r  
 amodau yn addas ar gyfer bywyd fel y’i ceir ar  
 y Ddaear? 
 A:

6. Pa seren oedd y mwyaf disglair erioed?  
 A:

7. Beth oedd enw cyrch enwog Nasa Neil Arm  
 strong i’r gofod? 
 A:

8. Pa blaned yng Nghysawd yr Haul sydd â’r nifer  
 mwyaf o leuadau? Sawl un?  
 A:

9. Beth yw’r enw cywir am Seren y Gogledd, y   
 seren sydd wedi ei lleoli uwchben Pegwn y Go 
 gledd? 
 A:

10. Mae’r cytser Ursa Major, y gellir ei ddarganfod  
 trwy edrych i’r gogledd yn ystod misoedd y   
 gogledd, ar ffurf pa anifail? 
 A:

11. Mae’r cytser Cassiopeia yn ymddangos yn yr   
 awyr ar ffurf pa lythyren o’r wyddor? 
 A:

12. Mae Planed y ddaear mewn galaeth o’r enw’r   
 Llwybr Llaethog, ond beth yw enw’r galaeth   
 fawr agosaf ati?  
 A:

13. Mae gan Mawrth ddau leuad, allwch chi eu   
 henwi? 
 A:

14. Sawl gofodwr sydd wedi glanio ar y Lleuad?  
 A:

15.  Pa mor hir mae’n gymryd i’r Lleuad fynd trwy   
 set gyflawn o weddau o Leuad Llawn nôl i   
 Leuad Llawn? 
 A:

16. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng meteor a mete  
 orit? 
 A:

17. Beth yw enw’r seren ganol yng nghoes yr   
 Aradr?   
 A:

18. Mewn mytholeg Groegaidd, pwy oedd Cassio  
 peia? 
 A:

19. Ar gyfartaledd, pa mor hir mae’n gymryd i olau  
 deithio o’r Haul i’r Ddaear?  
 A:

20. Ym mha ganrif y gwnaeth seryddwyr o China,   
 Japan ac Arabia gofnodi gweld gwrthrych   
 anhygoel o llachar yn yr awyr, yr hyn a wyddon  
 ni nawr oedd yn Uwchnofa? 
 A:

21.  I ba fath o seren y bydd yr Haul yn haul yn   
 newid yn y pen draw? 
 A:



Ar Draws:

4.  Mae’r ddaear yn rhan o’r alaeth hon (5,6)  
6.  Maen nhw wedi cerdded ar y lleuad (8) 
9.  Bydd hwn yn eich helpu i weld y sêr a’r  
 planedau (8) 
10. Y blaned olaf yng Nghysawd yr Haul (7) 
11. Y siâp mae sêr yn eu gwneud yn yr awyr (6) 
12. Y blaned â’r cylchoedd enwog (6) 
13. Pelen wedi ei chreu o lwch, rhew a nwyon (5)

I Lawr:

1. Maen nhw’n cylchdroi planedau (7)  
2. Modd i fesur pellter yn y gofod (7,4) 
3. Does gan y lleuad ddim o hwn (11) 
5. Llond lle o ddim byd! (1,3,2) 
7. Dechreuodd popeth â hwn (1,4,4) 
8. Defnyddiwyd y seren hon i lywio (5,1,6)

GWEITHGAREDDAU’R PLANT
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CROESAIR



B U S R E T C W M S G H

Y LL W D U G A L A E TH A

D Y DD CH H L P O I R G L

Y N C B N N M P U E Y T

S DD S LL D O G H L N C B

A LL A O G F F D M W S FF

W G R E T W N A U I A U

D O RH R A D W R T B O P

E R N E I R A U O L DD A

A O A N TH T R I B C A B

R N W Y O R G H E Y U I

U I S TH P I P L A N E D

Allwch chi ddod 
o hyd i’r geiriau 
isod yn y chwilair 
gofodol? Rhowch 
dro arni i gael 
gweld sawl un 
welwch chi!

UWCHNOFA
SEREN WIB
GALAETH
BYDYSAWD
MAWRTH
Y DDAEAR
IAU
LLOEREN
ROCED
PLANED

CHW
ILAIR

ANAGRAMAU’R GOFOD 
Isod mae yna wyth o anagramau ar thema’r gofod. Allwch chi ganfod beth yw’r geiriau gofodol trwy aildrefnu’r 
llythrennau? Rhowch dro arni!    

 
TREM I ETO

PAN DEL

Y GROES DDE GLEN 

O, CRED 

LLE OREN 

O GWYR DOF  

DO, GOF

Y CRYD SAWL HAU  

GWEITHGAREDDAU’R PLANT



FFAITH NEU FFUG 
Isod mae yna 15 gosodiad yn ymwneud â’r gofod. Pa rai sy’n FFAITH neu pa rai sy’n FFUG? Rhowch gylch o 
gwmpas ffaith neu ffug yn dibynnu ar pa osodiadau rydych chi’n meddwl sy’n wir

2 Gwener yw’r blaned mwyaf llachar yn ein hawyr. FFAITH NEU FFUG

3 Mae’r belt asteroid yn gorwedd rhwng Sadwrn a Iau. FFAITH NEU FFUG

4 Pylser yw’r sêr sy’n weddill ffrwydrad uwchnofa. FFAITH NEU FFUG

5 Yuri Gagarin oedd y gofodwr cyntaf i gerdded ar y Lleuad ym 1969. FFAITH NEU FFUG

6 Yn hen Roeg yr enw ar yr Haul oedd Helios. FFAITH NEU FFUG

7 Mae gan Mawrth ddau lleuad o’r enw Romulus a Remus. FFAITH NEU FFUG

8 Mae Tyllau Du Serol yn cael eu creu pan fo dau asteroid yn gwrthdaro. FFAITH NEU FFUG

9 Mae un flwyddyn ar Neifion yr un hyd â 165 o flynyddoedd Daear FFAITH NEU FFUG

1 FFAITH NEU FFUGGall miliwn o ddaearau ffitio yn yr Haul.

10 FFAITH NEU FFUGMae Plwton nawr yn cael ei galw’n blaned gorachaidd.

11 FFAITH NEU FFUGMae sêr Cawr Glas yn oerach na sêr Corrach Coch 

12 FFAITH NEU FFUGMae pob eitem o wneuthuriad dynol yn y gofod â rhif catalog iddo.

FFAITH NEU FFUG13 Mae 50% o arwynebedd y Ddaear wedi ei orchuddio â dŵr.  

FFAITH NEU FFUG14 Galileo Galilei oedd y dyn cyntaf i greu telesgop dioptrig ym 1609. 

15 Mae lleuad mwyaf Sadwrn, Titan, yn fwy na’r blaned Mercher. FFAITH NEU FFUG

GWEITHGAREDDAU’R PLANT
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Unwch y dotiau i ddatgelu’r ffordd orau i deithio yn y gofod. 
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ATEBION

CROESAIR 
Ar Draws: 4. Llwybr Llaethog  6. Gofodwyr 9. Telesgop 10. Neifion 11. Cytser 12. Sadwrn 13. Comed  
I Lawr: 1. Lleuadau 2. Blwyddyn Olau  3. Disgyrchiant  5. Y Twll Du  7. Y Glec Fawr 8. Seren y Gogledd 

ANAGRAMAU
TREM I ETO  = METEORIT   PAN DEL = PLANED 
Y GROES DDE GLEN = SEREN Y GOGLEDD O, CRED = ROCED 
LLE OREN =  LLOEREN   O GWYR DOF = GOFODWYR 
DO, GOF = GOFOD   SALES MRS TOY = CYSAWD YR HAUL

CWIS SYLLU AR Y SÊR 
1. Valentina Tereshkova 
2. 1,300 
3. Mawrth  
4. 3 Rhan Hydrogen, 1 Rhan Heliwm  
5. Parth Goldilocks  
6. Sirius  
7. Apollo Eleven – Moon Mission  
8. Iau, y nifer o leuadau ar y funud yw 67 ond gallai hyn newydd   
 wrth i seryddwyr ganfod rhai newydd.  
9. Polaris 
10. Arth  
11. W 

12. Galaeth Andromeda   
13. Phobos A Deimos  
14. Deuddeg   
15. 29.5 Diwrnod  
16. Mae meteorau hefyd yn cael eu galw’n ‘sêr gwib’ ac maen nhw’n  
 ddarnau o ddwst neu graig sy’n dechrau llosgi wrth iddyn nhw   
 ddod i fewn i atmosffer y Ddaear. Os yw’r graig yn syrthio i’r   
 Ddaear caiff ei galw’n meteorit.  
17.  Mizar  
18. Gwraig y Brenin Cepheus  
19. 8.3 minutes 
20. 11eg Ganrif  
21. Corrach Gwyn

FFAITH NEU FFUG
1. FFAITH 

2. FFAITH  

3. FFUG – Mae’r belt asteroid yn gorwedd rhwng Mawrth a Iau  

4. FFAITH 

5. FFUG – Neil Armstrong oedd y dyn cyntaf i gerdded ar y lleuad  
 ym 1969. Yuri Gagarin oedd y dyn cyntaf i deithio i’r gofod. 

6. FFAITH  

7. FFUG – Mae gan Mawrth ddau leuad o’r enw Phobos a Deimos 

8. FFUG – Mae tyllau du serol yn ffurfio pan fo canol seren anferth  
 yn syrthio i mewn arno’i hun. Mae’r gwymp yma hefyd yn achosi  
 uwchnofa, seren ffrwydrol sydd yn y pendraw yn gadael twll du. 

9. FFAITH 

10. FFAITH

11. FFUG – Y sêr Cawr Glas  yw’r sêr poethaf a’r mwyaf disglair .

12. FFAITH  

13. FFUG – Mae 71% o wyneb y Ddaear wedi ei orchuddio â dŵr ac  
 mae’r moroedd yn helpu i gadw’r tymheredd yn ddigon claear i  
 fywyd i oroesi. 

14. FFAITH 

15. FFAITH 
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