
 

Y Siarter Iaith Gymraeg 

Mae’r Siarter Iaith yn rhan annatod o fywyd ysgol Llandygai ac mae ymroddiad pob un sydd yn 
ymwneud â’r ysgol yn amhrisiadwy er mwyn ymateb i ofynion y Siarter. 
 
Gweledigaeth yr ysgol yw annog defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol er mwyn magu disgyblion 
dwyieithog hyderus. Fyth ers lansiad y Siarter yn 2011 mae seren ddeilliant yr ysgol sydd yn 
adlewyrchu data holiaduron y disgyblion yn datgan datblygiad syfrdanol yn nefnydd o’r Gymraeg 
yn gymdeithasol gan y disgyblion sydd yn ddiamau yn effeithio ar gyflawniadau’r disgyblion ar 
lawr y dosbarth. 
 
Tua 13% o ddisgyblion yr ysgol sydd yn siarad y Gymraeg yn y cartref a’n bwriad yw ysgogi rhieni 
/ gofalwyr ac aelodau o’r gymdeithas i fentro gwneud defnydd o’r iaith. Nid barnu nac ychwaith 
manylu ar gywirdeb y gwnawn ond yn hytrach ysgogi pob rhanddeilydd o’r ysgol i wneud defnydd 
fwyaf posib o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. 
 
Yn flynyddol rydym yn annog a chefnogi rhieni i ddysgu’r Gymraeg ac mae’r diddordeb i wneud 
hynny yn cynyddu yn flynyddol. 
 
Yn ffodus iawn, cefnogir y Siarter Iaith gan ddychymyg a brwdfrydedd y Cyngor Ysgol. Yn eu 
cyfarfodydd, trafodir y Siarter fel rhan bwysig o’u hagenda a hynny er mwyn datblygu syniadau, 
meddwl am strategaethau creadigol a cheisio ennyn brwdfrydedd a chwilfrydedd ymysg 
rhanddeiliaid yr ysgol i siarad y Gymraeg. O ganlyniad, mae gwaith y disgyblion wedi cael sylw 
mawr gan y wasg ac rydym wedi croesawu sawl ymwelydd o bedwar ban y byd i’r ysgol er mwyn 
dysgu mwy am ein gwaith gyda’r Siarter. 
 
Yn dilyn trafodaethau mewn cyfarfodydd y Cyngor Ysgol, crëwyd y cymeriad ‘Cled Celt’ sef ein 
harwr Cymraeg yn yr ysgol. Cymeriad hoffus, llawn direidi yw Cled sydd yn cefnogi ac annog 
aelodau o’r ysgol i fentro defnyddio’r Gymraeg. Fel y mynegai Cled – mae’r Gymraeg yn agor 
drysau! 
 
Isod, cewch flas ar yr amrywiaeth o weithgareddau a strategaethau sydd wedi eu cyflawni ac ar 
waith yn Ysgol Llandygai. 

Yn goch, gwyn a gwyrdd, 
Mae’r iaith ar hyd y ffyrdd, 

Codwn lef, tua’r nef, 
Mae ‘na le i ni gyd, 

Mae’r Siarter Iaith Gymraeg yn fyw! 

Anthem y Siarter 
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Y Llysgenhadon Iaith 
Crëwyd rôl y Llysgenhadon Iaith gan y Cyngor Ysgol a lluniwyd 
swydd ddisgrifiad yn ogystal. Mae’n amod i ymateb i ofynion y swydd 

ddisgrifiad yn gall a synhwyrol os am weithredu fel llysgennad iaith. 
Mae’n rôl bwysig iawn fel y gwelwch: 

1. Swydd llawn amser yw hwn. 
2. Mae’n bwysig siarad Cymraeg bob tro. 

3. Gwisgwch eich gwisg llysgenhadon iaith â balchder. 
4. Byddwch yn glên wrth helpu eraill. 

5. Helpwch eraill i siarad Cymraeg, cefnogwch nhw. 
6. Cofiwch gychwyn gemau buarth drwy gyfrwng y Gymraeg. 
7. Cofiwch ganmol y rhai sy’n ymdrechu i siarad Cymraeg. 

8. Cofiwch bydd angen adrodd yn ôl yn y gwasanaeth a dewis 
llysgenhadon iaith newydd ar gyfer yr wythnos ganlynol. 

 

Crëwyd y murlun bendigedig hwn fel rhan o waith prosiect 
wythnos dathlu Cwl Cymru 2015-2016. Cydweithiodd 

amrywiaeth o ddisgyblion i gynllunio a chreu’r murlun gydag 

artist lleol sef Mr Dafydd Roberts. 

Yn flynyddol, mae gweithlu a disgyblion Ysgol 
Llandygai yn cydweithio gydag ysgolion y dalgylch i 

gyd-drefnu diwrnod llawn bwrlwm ac asbri i ddathlu’r 
iaith Gymraeg. Mae’n ddiwrnod arbennig iawn yn 

nyddiadur yr ysgol. 

Cyrraedd y Copa 

Yn weledol ym mhob dosbarth yn Ysgol Llandygai mae mynydd 
Cled sydd yn ysgogiad cadarnhaol. Yn wythnosol, ymdrecha pob 

plentyn i gyflawni targedau penodol er mwyn ‘cyrraedd y copa’. 
Mae’r disgyblion sydd yn cyrraedd y nod yn cael tystysgrif fel 
cydnabyddiaeth o’u hymdrech. Rydym yn clodfori ac yn llawenhau 

ymdrechion pob disgybl. 

Murlun Cŵl Cymru 

Cydweithio Ysgol i Ysgol: 
Y Jambori 
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Caerdydd a’r Fro 
Eto eleni, aeth disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar daith 
fythgofiadwy i Gaerdydd. Bwriad yr ymweliad oedd 
trochi’r disgyblion mewn diwylliant Cymreig a rhoi 
cyfle iddynt i brofi bywyd yn y Brifddinas. Roedd 
ein cyfrif trydar yn llawn o straeon a lluniau gwych 
o’r disgyblion yn cael amser wrth eu boddau. 

Cysylltiadau Rhyngwladol 
Mae disgyblion dosbarth Awel wedi creu cysylltiadau 
rhyngwladol yn ddiweddar drwy lythyru disgyblion ym 
Mhatagonia. Mae’r disgyblion wedi mwynhau’r broses 
ac wedi profi defnydd o’r Gymraeg tu hwnt i Gymru. 
Rydym eisoes wedi mynychu eisteddfod Ryngwladol 
Llangollen sydd eto wedi uwcholeuo defnydd o’r 
Gymraeg ym mhedwar ban y byd. 

Arddangosfeydd 
Roedd disgyblion y Cyngor Ysgol o’r farn ei bod yn 
hynod bwysig cael symbyliadau gweledol o amgylch 
yr ysgol i annog defnydd o’r Gymraeg ar y rhodfeydd 
ac yn y neuadd ginio. O ganlyniad, mae’r ysgol wedi 
buddsoddi mewn hysbysfyrdd chwaethus er mwyn 
arddangos gwaith y disgyblion mewn cyswllt â’r 
Siarter. 

Ap Y Siarter Iaith 
Yn ddiweddar, bu cyfeillion ac athrawon Ysgol 
Llandygai gydweithio ar ddydd Sadwrn prysur yn yr 
archfarchnad leol yn helpu cwsmeriaid. Roedd cyfle 
i’r cwsmeriaid gyfrannu am y gwasanaeth ac o 
ganlyniad casglwyd dros £700 er mwyn creu ap y 
Siarter Iaith ar gyfer yr Ysgol. Newyddion arbennig! 
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Newyddion 


