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Chwefror 2015 Rhifyn 4 

 

Dydd Sant Ffolant, a elwir hefyd yn  ddiwrnod Ffolant  neu’r 

wledd o Sant Ffolant, sydd yn wyliau a welwyd ar 14 Chwefror 

bob blwyddyn. 

Mae cyfrif poblogaidd Sant Ffolant o Rufain yn nodi y cafodd 

ei garcharu ar gyfer perfformio priodasau i filwyr a oedd yn 

gwahardd i brodi ac am weinidogaethau i Gristnogion, a oedd 

yn eu herlid o dan yr Ymerodraeth Rufeinig.   

Mae’r diwrnod yn gysylltiedig gyda chariad  

rhamantus  yng nghylch Geoffrey Chaucer yn y 

Canol  Oesoedd Uchel, pan oedd canlyn caria-

dus yn blodeuo. Yn y 18fed Ganrif Lloegr, 

roedd yn esblygu i mewn i achlysur lle y myne-

godd cariadon eu cariad tuag at ei gilydd 

drwy gyflwyno blodau, cynnig melysion, ac 

anfon cardiau cyfarch (alwir yn Ffolant). 

Yn y diwylliant Cymraeg, mae gwyliau tebyg yn cael ei ddathlu 

ar y 25ain o Ionawr, a elwir yn Ddiwrnod Santes Dwynwen. 

 

 

Ffocws Llythrennedd a Rhifedd  

Rhifau Cysefin 
Gall rhifau cysefin cael ei rannu, heb weddill, dim ond ei ben ei hun 

a gan 1. Er enghraifft gall 17 cael ei rannu yn unig gan 17 neu 1. 

Rhai ffeithiau: 

Yr unig rif cynefin cyfartal yw 2. Gall yr holl eilrifau eraill ei 

rhannu gyda 2. 

· Os bydd swm o digidaurhif yn lluosrif o 3, gall y rhif hwnnw ei 

rannu gyda 3. 
· Does dim rhif cysefin sy’n fwy na 5 ac yn gorffen efo 5. Gall 

unrhyw rif sydd yn fwy na 5 ac sydd yn darfod gyda 5 cael 

ei rannu gyda 5. 

· Nid yw sero ac 1 yn cael eu hystyried i fod yn rhifau cysefin. 

  

I brofi os yw rhif yn rhif cysefin, yn gyntaf ceisiwch ei rannu gyda 2, a 

gweld os ydych yn cael rhif cyfan. Os ydych mi all fod yn rhif cysefin. 

FFOCWS SGILIAU 

             

  

                                                        

Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yw’r dathliad hiraf a mwyaf pwysig yn y calendr Tsieineaidd. Mae’r flwyddyn Tsieineaidd 4713 yn dechrau ar y 19eg o Chwefror 2015. 

Mae misoedd Tsieineaidd yn cael eu cyfrif gan y calendr lleuad, gyda bob mis yn cychwyn ar y diwrnod tywyllaf. Mae dathliadau’r Flwyddyn Newydd yn draddodiadol yn 

dechrau ar ddiwrnod cyntaf y mis ac yn parhau hyd nes y 15fed, pan fydd y lleuad y mwyaf disglair. Yn Tsieina gall pobl cymeryd wythnosau o wyliau oddiwrth eu gwaith 

i baratoi ar gyfer ac i ddathlu’r Flwyddyn Newydd. 

Blwyddyn Newydd Swynol  Y chwedl yn yr hen amser oedd, fod Bwdha wedi gofyn i'r holl anifeiliaid i’w gyfarfod ar y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Deuddeg a ddaeth 

a fen ewir Bwdha flwyddyn ar ôl pob un. Cyhoeddodd fod y bobl a anwyd yn y flwyddyn yr anifail hwnnw yn cael rhywfaint o bersonoliaeth yr anifail hwnnw. Mae'r rhai a 

anwyd yn flynyddoedd y Ddafad, yn aml yn artistig, swynol, sensitif a melys. Mae’n cael ei adnabod fel yr arwydd mwyaf creadigol yn y Sidydd Tsieineaidd. 

Tan Gwyllt a Gwleddoedd Teulu Ar ddathliadau’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mae pobl yn gwisgo dillad coch, ad-

durno gyda cherddi ar bapur coch, ac yn rhoi “pres lwcus” mewn amlenni coch i blant. Mae coch yn symboli tan, a all yn 

ôl chwedl gyrru lwc ddrwg i ffwrdd. Mae’r tan gwyllt syd yn gawod dros y dathliadau yn cael eu gwreiddio mewn arferiad 

hynafol tebyg. Ers talwm roedd pobl yn Tsieina yn goleuo coesau bambŵ, gan gredu'r byddair fflamau crofen yn dy-

chryn ysbrydion drwg. 

Yr ŵyl Llusernau  Yn Tsieina mae’r Flwyddyn Newydd yn adeg o aduniad teuluol. Aelodau o’r teulu yn ymgynnull yng 
nghartrefi ei gilydd ar gyfer ymweliadau a phrydau bwyd, yn fwyaf arwyddocaol fydd gwledd ar Nos Galan. Fodd bynnag, yn yr Unol Daleithiau mae llawer o fewnfudwyr 
Tseiniaidd wedi cyrraedd heb eu teuluoedd ac yn dod o hyd i ymdeimlad o gymuned drwy gymdeithasu cymdogaeth yn lle. Heddiw, mae llawer o gymdeithasau cym-

dogaeth Tseiniaidd-Americanaidd yn cynnal gwleddoedd Flwyddyn Newydd a digwyddiadau eraill. 
 

Flwyddyn Newydd Tsieineaidd 2015 

Blwyddyn y Ddafad 

Yn y rhifyn y mis hwn; Flwyddyn Newydd Tsieineaidd 2015, Pythefnos Masnach Deg, Diwrnod Cancr y Byd, Ffocws Llythrennedd a Rhifedd, 

Dydd Sant Ffolant, Ffocws Iechyd a Diogelwch—Gyrru yn yr Eira, Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith, Arolwg Llais y Dysgwr a gwybodaeth am-

dan ein Prentisiaethau Newydd. 

Pythefnos Masnach 
Deg 2015 

Mae pythefnos Masnach Deg (23ain 

Chwefror-8fed o Fawrth) yn gyfle i 

ddathlu grym dewisiadau pob dydd 

trwy ddweud yr hanner arall o’r stori’r 

cynnyrch-y cynhyrchydd-i ddangos y 

gwahaniaeth mae Masnach Deg yn ei 

wneud. P’un a ydych yn gefnogwr neu 

yn fusnes, mae gennym yr holl wybodaeth a’r adnoddau sydd eu 

CALLING ALL LEARNERS IN ENGLAND…... 

Do you have access to your e-portfolio? 

If not, please ask your Assessor about this, or contact your local centre manager.                  

See email addresses overleaf. 



Cylchlythyr Dysgwyr 

 

 

Cysylltiadau Defnyddiol 

http://www.fairtrade.org.uk/ 

http://www.worldcancerday.org 

http://www.infoplease.com/spot/chinesenewyear 

http://www.rac.co.uk/advice/winter-driving/driving-in-snow 

 

Mae arolwg Ipsos Mori Llais y Dysgwr ar hyn o bryd ar 

waith!  

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth, felly ewch ar-lein i ddef-

nyddio’ch Llais y Dysgwr i wella gwasanaethau a dweud eich 

dweud! 

Mae eich Arolwg Llais y Dysgwr ar-lein ar agor tan 20/02/15. 

Follow the below link for England: 

www.ipsos-mori.com/learnersatisfaction 

Dilynwch y ddolen isod i Gymru: 

www.learnervoicewales.co.uk  

Erbyn hyn mi ddylai fod eich Asesydd wedi cyhoeddi 
eich manylion mewngofnodi, os nad ydych wedi cael y 
cyfeirnod CAD Centre yna cy- sylltwch â’ch 

Sylwadau ac Awgrymiadau 

Rydym yn mwynhau clywed gan ein dysgwyr a chyflogwyr! 

  

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i’w cynnwys mewn cylchlythyrau yn y dyfodol, yna 

cysylltwch â naill ai: 

 

Gogledd Cymru—colin.davis@cadcentreuk.com / 01248 671850 

Canolbarth cymru—mark.williams@cadcentreuk.com / 01970 613089 

De Cymru —sharon.griffiths@cadcentreuk.com / 01792 475522 

Reading—kasana.cadogan@cadcentreuk.com / 01189 586612 

Bristol—wayne.crook@cadcentreuk.com / 01179 349909 

London—jason.pratt@cadcentreuk.com / 02089 839738 

Gorllewin Canolbarth Lloegr —amanda.pearson@cadcentreuk.com / 01212 893049 

Rhadffon 0808 2000 129 

 

 

 

4ydd o Chwefror 2015 

Cynhaliwyd digwyddiad byd-
eang sydd yn digwydd bob 

blwyddyn ar y 4ydd o Chwefror, 
mae Diwrnod Cancr y Byd yn 

uno poblogaeth y byd i frwydro 
yn erbyn cancr 

Ei nod yw arbed miliynau o far-
wolaethau y gellir eu hatal bob 

blwyddyn drwy godi ymwybyddi-
aeth ac addysg amdan y clefyd a 
taer y llywodraethau ac unigolion 

ar draws y byd i weithredu. 

 

Bydd yr ymgyrch yn 2015 yn cael 
ei mynegi o gwmpas 4 maes all-

weddol i ganolbwyntio arnynt: 

 Dewis bywydau iach  

 Cyflawni datgeliad cynnar  

 Cyflawni triniaeth ar gyfer pawb 

 Gwneud y mwyaf o ansawdd bywyd 

Ar hyn o bryd mae 73 o ddig-

wyddiadau  wedi eu cynllunio ar gyfer 

Diwrnod Cancr y Byd 2015.   

I gymeryd rhan, ymwelwch a http://

www.worldcancerday.org/ 

 
 
 

ILM Lefel 2 a 3 
Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion Lefel 2 & 3 

Manwerthu Lefel 2 & 3 
Prentisiaethau Uwch—Gweinyddu Busnes Lefel 4 

 
Cysylltwch â’ch canolfan hyfforddi lleol gydag unrhyw ymholiadau neu i 

drefnu apwyntiad-dim ymrwymiadau! 

Age 

 
 
 

 

 

 

Os ydych wedi sylwi ar unrhyw gamgymeriadau neu adrannau sydd an-

gen ei diweddaru yn ein deunyddiau, byddem yn ddiolchgar iawn pe 

gallech roi gwybod i ni. 

Gallwch wneud hyn naill ai drwy eich Asesydd neu drwy gysylltu gydag 

eich Rheolwr lleol, manylion isod. Diolch yn fawr! 

Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith  - 21ain o Chwefror 2015 
Mae’r diwrnod yma yn cael ei arsylwi bob blwyddyn er mwyn hyrwyddo amrywiaeth ac am-

lieithrwydd ieithyddol a diwylliannol. 

Ffocws iechyd a Diogelwch 

Gyrru yn yr Eira 

 
Gwiriwch fod y teiars gyda throediad digonol  

Defnyddiwch olchiad sgrin o ansawdd dda sy’n diogelu i lawr at o 

leiaf –35 i rwystro’r dŵr rhag rhewi  

Caniatewch mwy o amser yn y boreau i allu clirio’r drychau ar 

ffenestri 

Defnyddiwch ddŵr llugoer neu ddad-rewydd i ddadmer y tu allan i’r 

cerbyd. Ni ddylech byth defnyddio dŵr poeth neu berwedig 

Gwnewch yn siwr fod y rheolydd sychu awto wedi ei ddiffodd cyn 

tanio’r cerbyd oherwydd gallai hyn chwythu’r ffiws os ydynt wedi 
rhewi i’r sgrin 

Tynnwch unrhyw eira sydd ar ben y car 

 
Dylai’r awgrymiadau canlynol cael ei dilyn wrth yrru yn yr eira: 

 Mae’n bwysig i gyflymu yn ysgafn, defnyddiwch gêr uwch cyn 

gynted â phosib. Efallai y bydd angen i chi symud i ffwrdd yn yr ail 
gêr bydd hyn yn helpu i leihau llithriad olwyn 

 Efallai y bydd angen i chi adael cymaint ag 10  gwaith y bwlch 

arferol a argymhellir rhyngoch chi a’r car o’ch blaen 

 Os byddwch yn cyfarfod a sgid, llywiwch yn ysgafn i mewn iddo. 

Peidiwch â chymryd eich dwylo oddi ar yr olwyn neu taro eich troed 
ar y  brec 

 Os nad yw’r lon wedi ei graeanu, byddwch yn wyliadwrus o yrru yn 

y traciau olwyn gan fod eira gwasgedig yn debygol o fod yn fwy 
rhewllyd nag eira ffres 

 Mi ddylai rheolaethau megis y llywio a’r brecio cael ei weithredu yn 

ysgafn ac yn araf 

 Gall sbectol haul helpu i leihau llacharedd o haul isel y gaeaf 

 Cadwch eich cyflymder i lawr ac caniatáu mwy o amser i stopio a 

llywio  

http://www.ipsos-mori.com/learnersatisfaction
http://www.learnervoicewales.co.uk

