Rhyddiaith
Cyfnod Sylfaen - Fi Fy Hun

1. Ioan Celt Jones, Ysgol Gynradd Bodedern

Fy enw i ydi Ioan ac rydw i’n 6 oed ac rwyf yn byw yn Bodedern. Mae gen i frawd o’r enw
Deio a chwaer o’r enw Soffia. Mae gen i 4 cyfneither a dau gefnder. Mae gen i dri ewythyr
o’r enw John, Dilwyn a Chris a tair modryb o’r enw Sian, Ann a Ffion.
Mae gen i wallt brown cwta sydd yn bigog. Rydw i’n rhoi ‘ultra strong gel’ ynddo bob dydd.
Mae gen i lygaid brown. Rydw i wrth fy modd yn chwarae pêl droed. Rydw i’n chwarae i
dim dan 7 oed Bodedern hefo rheolwr o’r enw Jonathan Rowlands.
Byddaf yn mynd i Penrallt i helpu Nain bob bore Dydd Sadwrn am 7:30am. Rwyf yn helpu
Nain i ffermio hefo’r defaid, y gwartheg, y moch a’r ceffylau.
Rwyf yn mynd i Ysgol Gynradd Bodedern ac yn Blwyddyn 2 hefo Miss Efans ac Anti
Lynne. Yn yr ysgol rydw i’n hoffi gweithio ar y chrome books a’r laptops. Rydw i’n
mwynhau darllen llyfrau Cad a Dids yn yr ysgol. Rydw i’n hoffi canu hefo Adran Bro Alaw.
Pan fyddaf yn hyn rydw i eisiau bod yn athro. Fy hoff fwyd ydi pysgod a sglodion – blasus
iawn!

Blwyddyn 3 a 4 - Fy Nheulu

1. Elin Hâf Naylor, Ysgol Gynradd Llandegfan
Fy Nheulu

Elin Hâf yw fy enw i ac rydw i yn 8 oed. Mae penblwydd fi yn Mis Mawrth yn 9 oed. Rwyf yn byw yn Talwrn ers
bron 3 blwyddyn ac yn mynd i Ysgol Llandegfan pob dydd. Miss Stuart ydi athrawes fi. Rydw i yn mwynhau
cymeryd rhan yn yr Eisteddfod yn canu, adrodd ac action hefo Adran Bro Alaw.
Dwi’n byw adra hefo mam a dad a dau brawd. Gethin 11 oed ac yn mynd i Ysgol Friars a mae Teilo yn 2 oed ac
yn hogyn bach prysur iawn ac wedi rhoi mwrthwl bach pren yn y teledu mawr ac mae wedi mynd ir Penhesgin
rwan.
Aled ydi Enw Dad a Julie ydi enw mam, mae mam yn dysgu yn Llanfairfechan ac mae dad yn adeiladwr. Ac mae
dad wedi adeiladu tŷ ni yn Talwrn.
Roedd hen hen taid a nain fi yn byw yn Talwrn, teulu Nain Borth oddan nhw! Roeddwn i yn byw hefo Nain borth
pam oedd dad yn adeiladu tŷ ni ac dwin hofi mynd i weld Nain borth a cysgu yno ac gweld y tylwydd teg yn
dawnsio yn y ardd.
Adra mae gen i 4 ci ac 2 cwningen ac gen i ieir sydd yn dodwy wya brown ac mae dad hefo 3 cwch Gwennyn ac
mae dad yn gwisgo dillad arbenig i fynd atyn nhw rhag iddio gael ei pigo ac byddan ni yn cael llwyth o mel a fydd
Dad yn ei roid mewn potiau. Byddaf yn gwagio a llenwir dishwasher i mam ond byddaf ddim yn hoffi gwneud
hunna!

Blwyddyn 5 a 6 - Dyddiadur Tri Diwrnod

1. Efa Gres Shanks, Ysgol Gynradd Bodedern

Dyddiadur Mari Jones
Dydd Gwener, Awst 4ydd, 1800
Bore yma codais am 6 o’r gloch y bore. Cefais uwd a bara i frecwast cyn mynd i helpu i fwydo’r ieir, y moch a’r defaid. Ar
ôl gorffen bwydo’r anifeiliaid roedd yn rhaid i mi weithio’n galed yn y gegin. Roeddwn i wedi blino’n lân ond roedd yn
rhaid i mi ddal ati a glanhau. Cerddais wedyn i helpu Mrs Jones, Mrs Evans a Mrs Williams. Cefais arian am helpu. Ar ôl
dod adref cyfrais yr arian oeddwn i wedi bod yn gasglu. Rwyf yn teimlo mor hapus fod gen i ddigon o arian i allu prynu
Beibl. Rydw i wedi bod yn cynilo ers 6 o flynyddoedd a dyma fi wedi cael digon o arian rwan. Bydd yn ffordd bell i mi
gerdded ond rydw i’n edrych ymlaen.
Dydd Mawrth, Medi’r 3ydd, 1800
Deffrais yn gynnar bore heddiw yn teimlo’n gyffrous iawn! Dyma’r diwrnod mawr wedi cyrraedd! Y diwrnod pan fydda i
yn cerdded 25 milltir i’r Bala i gael Beibl. Rydw i wedi cerdded 10 milltir erbyn hyn ac mae’n amser cinio. Rydw i’n
teimlo mor llwglyd. Mae’r bara a’r caws mor flasus!
Rydw i wedi stopio i gael seibiant eto. Mae fy nhraed i’n brifo yn ofnadwy a finna’n gorfod cerdded yn droed noeth am fod
gen i dyllau mawr yn fy esgidiau.
Pan gyrhaeddais i dŷ Thomas Charles roeddwn i mor hapus. Agorodd y drws ac roeddwn i mor falch o’i weld. Gofynnais
am feibl, ysgwydodd ei ben a dweud ei nad oedd ganddo un i werthu i mi. Roeddwn i mor ddigalon. Doeddwn i ddim yn
gallu peidio crio. Rhoddod Thomas Charles ei Feibl o i mi. Roeddwn i mor ddiolchgar ac yn teimlo mor hapus. Rydw i’n
aros yn y Bala heno cyn cychywn yn ôl ar y daith hir adref. Byddaf yn siwr o gysgu heno!
Dydd Mercher, Medi’r 4ydd, 1800
Roeddwn i wedi blino’n lân bore heddiw ond codais yn gynnar iawn yn barod ar gyfer y daith adref. Dyma fi wedi stopio i
gael seibiant bach. Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr i ddangos fy Meibl newydd i’r teulu i gyd. Mae’n well i mi gychwyn
eto neu fyddai ddim adref cyn iddi ddywyllu.
Rydw i wedi cyrraedd adref o’r diwedd. Roedd y daith adref yn teimlo’n hir iawn a finnau wedi blino. Roedd Mam a Dad
yn falch iawn o weld fy Meibl newydd. Rydw i’n edrych ymlaen at ddarllen y Beibl cyn mynd i gysgu heno. Rydw i wedi
edrych ymlaen am gael Beibl ers amser hir iawn. Rydw i mor hapus.

Blwyddyn 7 i 9 - Fy Arwr

1.Morgan Wyn, Ysgol Gyfun Llangefni

Fy arwr i yw Taid. Ganwyd yn Ninbych a mynychodd Brifysgol John Moores yn Lerpwl a hefyd Prifysgol yn Llundain.
Dechreuodd ei yrfa fel cyfreithiwr yna newidiodd ei swydd i fod yn Wleidydd Plaid Cymru. Ar ôl hynny daeth yn
Brif Weithredwr Parc Gwyddoniaeth M-SParc, ac yn ddiweddar bu’n gweithio yn y Brifysgol ym Mangor.
Rwyf yn edmygu Taid oherwydd ei fod yn angerddol am ei waith, ei wlad a’i iaith. Mae’n berson caredig ac
addfwyn sydd bob amser yn gweld y gorau mewn pobl. Mae ganddo agwedd iach a phositif tuag at fywyd ac
mae’n fy ysbrydoli ym mhob dim rwyf yn ei wneud. Mae Taid wastad yn chwerthin; mae’n dipyn o gymeriad ac yn
dynnwr coes. Mae’n berson arbennig i mi.

Blwyddyn 10 ac 11 - Portread

1. Gwion Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
Portread o Taid Pesda

Pe baech yn adnabod fy nhaid, fe fyddech yn gwybod o edrych ar ei gerddediad mai mab ffarm oedd o. Mae
ganddo’r osgo rhyfedda gyda un fraich, yr un chwith i fod yn fanwl, yn chwifio yn ôl a ‘mlaen wrth iddo gerdded ac
mae’r fraich yn prysuro pan mae ei gerddediad yn cyflymu, fel pe bae o’n corlannu y defaid pan oedd yn fab ffarm
yn Foty Wen, Llandderfel ers talwm.
Mae Taid yn gymeriad unigryw iawn. Mae’n ddyn addysgiedig - ond, nid drwy addysg ffurfiol y dysgodd Taid am y
byd a’i bethau. Cafodd ei daro’n wael iawn pan oedd yn 14 oed a daeth ei fywyd addysgol i ben. Penderfynodd y
teulu mai mynd i ffermio fyddai orau iddo wedi iddo adael yr ysbyty ac felly bu ei fywyd tan iddo gael ei
berswadiodd i ail-afael yn ei addysg yn 23 mlwydd oed a mynd i Goleg Harlech i gwblhau ei Lefel A ac yn ei flaen
wedyn i raddio ym Mhrifysgol Bangor yn y Gymraeg.
Wedi iddo setlo hefo’i deulu ym Methesda, sefydlodd Taid y papur bro, Llais Ogwen a bu’n olygydd y papur am
bron i chwarter canrif. Ond mewn gwirionedd, er yr holl waith, roedd Llais Ogwan yn rhoi cyfle i Taid wneud yr
hyn sy’n agos iawn i’w galon sef brwydro dros yr iaith Gymraeg ac annog pobl i’w siarad a’i ddefnyddio yn
ddyddiol. Ond, hefyd, bu’r papur yn gyfle i Taid ddangos ochr arall i’w gymeriad pan ysgrifennai straeon gwirion a
digri am droeon trwstan rhai o drigolion y pentref - colofnau dyfodd i fod y rhai mwyaf poblogaidd o’r papur i gyd
ar brydiau!
A dyna ddisgrifio Taid yn berffaith, dyn hefo dawn dweud, a dyn sy’n hoffi hwyl yn arw iawn. Bydd yn aml yn
chwerthin nes ei fod yn crio ac yn ysgwyd o’i gorun i’w sowdl pan yn ail-adrodd stori ddigri!Ond mae gan Taid
ddau dalent arall, trio peidio colli peli bach gwyn ar y cwrs golff ym Mangor ydi un a chanu ydi’r llall. Mae Taid yn
aelod balch o Gôr y Penrhyn ac yn aml yn hoff o ddweud ei fod wedi canu ar brif lwyfan Glastonbury heb sôn am
rannu llwyfan hefo neb llai na Syr Bryn Terfel.
A dyna i chi Taid - dyn llawn hwyl sy’n gwybod ychydig am lawer o bethau, ac yn gwybod llawer am ychydig o
bethau. Cymro i’r carn a chymwynaswr heb ei ail on yn bwysicach na hyn i gyd, Taid Pesda ydy o i ni.

Dan 21 oed - Stori Fer Fer (Dim mwy na 500 gair)

1. Ifan Gruff Jones, Deganwy

Agored - Ffurfio brawddeg a phob gair yn dechrau hefo B
1. Gaenor Mai Jones Pentre’r Eglwys Rhondda Cynon Taf

Bnawn bedyddio’r baban bu Berwyn, bugail blonegog Bethania’n
blasu’r bara brith, braint blaenoriaid blasu’r briwsion!
2. Gaenor Mai Jones Pentre’r Eglwys Rhondda Cynon Taf

Beirniadaeth beirniad bachog boenydiodd Brynmor, breuddwyd
boddhad buddugoliaeth bylodd.
3. Eric Wyn Owen, Rhoscolyn
Brysiwch bloeddiodd Bleddyn Bodrheithior, bu blaidd brown blewog budur bron brathu
Branwen, babi Bryn Bugail, Bethesda, beth bynnag, brawychodd, baglodd, brysiodd
bant.

Barddoniaeth
Oed Cynradd - Helpu

1. Dafydd Salt, Cerrigceinwen

Helpu
Oherwydd y feirws covid,
A bod yr ysgol wedi cau,
Mi fuo fi reit brysur,
Yn helpu Mam i llnau.
Mae Henri'n Hoover handi,
Yn sugno'r baw i gyd,
Ac ar ol gorffen dystio
Wnes i olchi'r llestri i gyd.
Mi helpais Alma i dorri grass,
A trimio top y gwrychyn,
Ar ddiwrnod chwilboeth yn yr haf
Ro'n i'n chwysu fatha mochyn.
Dwi'n helpu ar y ffarm bob dydd,
Yn ffidio ac yn carthu,
Dwi'n cadw'n glir o'r gwartheg coch
Achos mae ambell un yn brathu.
Mi fyddai'n helpu Mam a Dad
I ddewis rhifau'r lotri,
Os wneith Dad ennill mae o'n dweud
Geith o dractor Lamborgini.
Mae rhai yn gwneud dim byd drwy'r dydd
Jyst gorwedd a diogi,
Mi fuasa'r byd yn brafiach lle
Os fuasa pawb yn helpu!

Oed Uwchradd - Dan glo
1 Elan Owen – Ysgol Gyfun Llangefni
Dan glo
Sut oedd bywydau yng nghyfnod y clo?
Misoedd gyda’r teulu o dan yr un to.
Bob nos Iau roeddem i gyd yn clapio,
Dathlu GIG wrth weiddi a bloeddio.
Mae achosion o’r ‘covid’ yn mynd a dod,
A llawer o farwolaethau wedi bod.
Amser eithriadol a hynod o galed,
Methu gweld ffrindiau a theulu, am golled.
Buom hefyd yn brysur yn rhedeg a beicio,
Sialensau di-ri, coginio a phaentio.
Popeth dan haul yn digwydd ar y we:
Zoom, Teams a Meet o’r cartrefle.
Mae dwy fil ac ugain am aros yn y cof,
Gwnaethom bethau gwirion a hollol wallgof.
A phwy all anghofio’r enfawr strach
O geisio dal a thaflu papur tŷ bach!?

Agored - Cerdd Ysgafn - Ynysu
1 J. R. Williams Llangefni

YNYSU
‘Rwyf yn y tŷ ers misoedd a’r drws ffrynt sydd ar glo.
Mae’r drws cefn felly hefyd. ‘Dw i bron a mynd o ngho’!
Oherwydd fod y Covid yn cadw pawb i’r tŷ,
chawn ni ddim mentro allan a rhaid i bawb ynysu.
Ni chaf i fynd i siopa. ‘Rwy’n hŷn na saith deg oed!
Na mynd i Nant y Pandy a cherdded drwy y coed.
Cha’ i ddim cwrdd â chymydog. Wir, ‘dwi bron a drysu
clywed Boris yn ail-ddweud ‘Fe ddylai pawb ynysu.’
Yr wyf yn torri’r gyfraith os af i’r Garreglefn*
a ffurfio bybl yno. Mae hynny’n groes i’r drefn.
Mae’r Cen** rhy bell i grwydro o’r dre’ ‘ma. Bobl bach!
Syndod yw fod pawb ym Môn yn llwyddo i gadw’n iach.
Mae’r injian wair ‘di torri. ‘S gin i’m awydd chwynnu.
Mae’n jyngl yn y bordors. Dyna bris ynysu.
Dim Daily Post na Golwg, na ‘Steddfod Talwrn chwaith!
Mae’r gŵr a’i gyfrifiadur yn esgus gwneud rhyw waith.
Mae’r capel, fel yr eglwys, ar gau. ‘Does dim claddu
na phriodi o fewn trefn. ‘Gochelwch! Rhaid ynysu!’
Ysgolion Môn ar gau; Stryd Fawr y dre’ yn farwaidd.
‘Rhaid gwisgo mwgwd.’ meddai Drakeford yn ddogmataidd.
Fe hoffwn weld fy nheulu a’r wyrion bychan, del.
Nhw yw y bobl bwysig ‘dw i heb eu gweld ers sbel.
Mae ‘nghyflwr meddwl i fel bron bod yn ynfydu,
ac am na chaf eu gweld-am hynny ‘rwyf YN YSU.
(*-pentref sydd fwy na 5 milltir oddi yma.)
(**-enw’r trigolion ar Garreglefn.)

Agored - Limrig yn dechrau efo’r linell “Ar ôl bod yn dathlu ‘Nhresgawen”
Cydradd 1af - Gladys Pritchard, Caergybi a J. R. Williams, Llangefni

Ar ôl bod yn dathlu’n Nhresgawen
Roedd pen Wil yn teimlo fel meipan
Am chwarter i dri,
Roedd isho pi-pî
Heb feddwl mi wnaeth yn ei glocsan!
Ar ôl bod yn dathlu ‘Nhrescawen
fe ddringais i ben uchaf coeden.
Yn fanno fe glywais
gorila hyfrydlais
yn canu i Sais oedd yn Gaerwen.

Agored - Llinell goll Cwblhau’r Limrig
1. Ann Wyn Owen, Rhoscolyn
Gan feddwl mai da cadw’n heini,
Fe es ar fy meic i Langefni,
Gan dradlo’n dra sydyn.
Ond ar allt Bryn Celyn
Daeth Gwenyn a pigo fy nhîn i!

Celf
Gwaith 2D
Meithrin a Derbyn – Enfys
1. William Bateman, Ysgol Gynradd Y Talwrn

Blwyddyn 1 a 2 - Fy Hoff Anifail
1. Emilia Flower-Bibby, Ysgol Gynradd
Bodedern

Blwyddyn 3 a 4 - Fi Fy Hun
1. Mared Roberts, Ysgol Gynradd Y Talwrn

Blwyddyn 5 a 6 - Fy Nheulu
1. Ceri Owen-Griffith, Talwrn

Oedran Uwchradd - Blodyn
1. Gwenllian A. Owen, Gwalchmai

Agored - Ar Lan y Môr
1. Cylch Meithrin Y Talwrn

Gwaith 3D
Cyfnod Sylfaen - Creadur o’r ardd
1. Sara Owen-Griffith, Talwrn

Blwyddyn 3 a 4 - Creadur o’r ardd
1 Osian Jones, Ysgol Gynradd Y Talwrn

Blwyddyn 5 a 6 - Creadur o’r Ardd
1. Dafydd Salt, Cerrigceinwen

Agored - Tegan
1. Gwenlllian A Owen, Gwalchmai

Cyfrifiadureg
Oedran Cynradd - Yr Ardd
1. Sara Medi Owen, Talwrn
Ffotograffiaeth
Oedran Cynradd - Un Print o “Blodau”
1. Mared Wyn Roberts, Talwrn

Oedran Uwchradd - Un Print o “Machlud”
1. Gethin Salt, Cerrigceinwen

Coginio
Oedran Cynradd - Addurno Teisen
1 Sara Medi Owen, Talwrn

Gwisg Ffansi
Oedran Cynradd
1. Cai Thomas Roberts, Ysgol Y Graig, Llangefni

Agored - Un Print o ‘Aderyn’ NEU ‘Anifail
gwyllt yn ei gynefin’
1. William Roberts, Llangefni

Agored - Addurno Teisen
1. Gaenor Mai Jones, Pentre’r Eglwys
Rhondda Cynon Taf

Agored

1. Alma Salt, Llangefni

