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Gwasanaeth Nadolig 

Ar nos Fawrth y 19eg o Ragfyr cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig Ysgol Bro Myrddin 
yn Eglwys San Pedr, Caerfyrddin. Roedd yr eglwys dan ei sang a braf oedd cael y 
cyfle i gyd-ddathlu‟r Ŵyl. Crewyd yr awyrgylch o‟r cychwyn gyda‟r Ensemble 
Llinynnol Hŷn a‟u datganiad o goncerto‟r Nadolig „Pastorale.‟ Cafwyd yr alwad i 
addoli gan y Pennaeth Dr Llinos Jones a darlleniadau a datganiadau yn ystod y 
noson gan Mared Owen, Hannah Medi Davies, Martha Jones, Garmon Dyfri, 
Gwennan Evans, Owen Cray, Lois Campbell, Rhys Owen, Siwan Jones a Mr 
Gareth O Jones, cadeirydd y corff llywodraethol. Braf oedd clywed cyfraniadau y 
parti merched iau, y parti bechgyn iau, y côr iau, côr merched hŷn, parti llefaru bl 7 
ac 8, cyflwyniad dramatig bl 7, côr staff a‟r côr cymysg hŷn. Cafwyd clo pwrpasol 
i‟r noson gan y Parchedig Leigh Richardson. Hoffai‟r ysgol ddiolch yn arbennig i‟r 
holl ddisgyblion, yr hyfforddwyr a‟r gynulleidfa am noson arbennig o lwyddiannus. 
Casglwyd £600 tuag at gronfa Banc Bwyd Caerfyrddin ar y noson. 

 
Adran Gerdd Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin 

Cyngerdd Nadolig yn Neuadd Pontyberem – Nos Sul, Rhagfyr 3yddProfiad 
hyfryd i Fand Chwyth yr Ysgol oedd 
perfformio yn Neuadd Pontyberem 
mewn cyngerdd a drefnwyd gan 
Fand Crwbin ar nos Sul, Rhagfyr 
3ydd. O dan arweinaid Mrs Jacquie 
Scaife, fe wnaethant berfformio nifer 
o ddarnau Nadoligaidd, a hefyd, 
cawsant gyfle i berfformio medli o 
garolau ar y cyd gyda Band Crwbin. 
Roedd hyn yn brofiad pleserus 
iddynt. Roedd hi‟n hyfryd hefyd i 
glywed disgybl ym mlwyddyn 11 – 
Alaw Evans sy‟n byw ym 
Mhontyberem yn perfformio carolau 
Nadolig. Cafwyd noson hwylus, 
gyda‟r gwin a‟r mins peis yn ystod yr egwyl yn creu awyrgylch Nadoligaidd hyfryd. 
Diolch i‟r disgyblion am roi o‟u hamser. 



 

 

Perfformio yng Nghyngerdd Blynyddol Côr Meibion Caerfyrddin – nos 
Sadwrn,Tachwedd 18fed 

Bu Côr Hŷn yr ysgol yn brysur yn perfformio yng Nghyngerdd Blynyddol Côr 
Meibion Caerfyrddin nos Sadwrn, Tachwedd 18fed yng Nghapel y Priordy yng 
Nghaerfyrddin. Roedd hi‟n hyfryd perfformio yn y cyngerdd hwn, gyda chysylltiadau 
niferus rhwng aelodau Côr yr Ysgol ac aelodau Côr Meibion Caerfyrddin. Roedd 
hi‟n braf hefyd rhannu llwyfan gyda‟r tenor ifanc dawnus - Osian Wyn Bowen. 

  

Perfformio yn y Ffair Aeaf yn Llanwelwedd –Tachwedd 27ain 

Cafodd criw o ferched hŷn yr ysgol brofiad difyr yn canu yn y Ffair Aeaf eleni, a 
hynny ar ddiwrnod gaeafol dros ben ar ddiwedd Tachwedd. Er y tywydd garw, 
roedd gweld yr holl stondinau Nadoligaidd yn ddifyr ac yn creu naws yr Ŵyl yn 
gynnar i ni. Roedd hi‟n braf cael cefnogi‟r Ffair Aeaf gan fod Llywydd y Ŵyl eleni yn 
ŵr o Sir Gâr - sef Mr Brian Jones, Castell Howell. 

   

Dathliad Cymunedol o’r Nadolig yn Eglwys San Pedr – nos Sul, Rhagfyr 10fed 

Braf oedd clywedd triawd offerynnol yr ysgol yn perfformio yn Nathliad Cymunedol 
o‟r Nadolig o dan nawdd Band Chwyth Caerfyrddin yn Eglwys San Pedr, nos Sul, 
Rhagfyr 10fed. Roedd perfformiadau Daniel O‟Callaghan, Manon Dafydd Jones a 
Catrin Owen o‟r safon uchaf, ac yn sicr yn destun balchder i‟r ysgol. Diolch iddynt. 

  

Ymweld â Chartref yr Henoed, Caeglas, Ffairfach, Llandeilo – Bore Mercher, 
Rhagfyr 20fed 

Mae hi‟n arferiad bellach i‟r Adran Gerdd ymweld â chartref yr Henoed adeg y 
Nadolig, ac roedd hi‟n hyfryd eleni i fynd a chriw o ddisgyblion Bl 12 a 13 i gyflwyno 
rhaglen Nadoligaidd i Gartref yr Henoed yng Nghaeglas, Ffairfach, Llandeilo, a 
hefyd i Cartref Cynnes yn Nhre Ioan, Caerfyrddin. Cafwyd amrywiaeth safonol o 
eitemau unawdol a deuawdol yn ogystal ag ambell eitem offerynnol. Yna, cafwyd 
datganiad o sawl carol gan y parti cyfan. Roedd awyrgylch hyfryd yn y ddau gartref, 
gyda‟r preswylwyr yn amlwg yn mwynhau yr arlwy Nadoligaidd. Fe wnaeth y 
merched a‟r athrawon fwynhau paned a mins peis hyfryd ar ddiwedd eu rhaglenni, 
cyn ei throi hi nôl at yr ysgol. 

  

Gwasanaeth Nadolig Ysgol Gyfun Bro Myrddin - Prynhawn Gwener, Rhagfyr 
22ain 

Ar ddiwedd tymor prysur, roedd hi‟n hyfryd ar brynhawn olaf y tymor i gynnal 
Gwasanaeth Nadolig yr ysgol. Llywiwyd y Gwasanaeth gan y prif swyddogion: 
Mared Owen a Garmon Dyfri, ac fe gafwyd amrywiaeth o ddarlleniadau, gweddȉau 
a charolau. Cafwyd hefyd ddatganiad o ambell eitem a berfformiwyd yn 



 

 

Ngwasanaeth Nadolig yr ysgol yn Eglwys San Pedr: “Seren Beth‟lem” gan y côr 
cymysg hŷn, “I orwedd mewn preseb” gan y côr merched hŷn, “Newyddion Da” gan 
y côr iau, “Roedd gan yr engyl reswm” gan y parti bechgyn iau, a “Ganwyd Iesu” 
gan y côr staff. Daeth y gwasanaeth i ben gyda‟r ysgol gyfan yn canu “Nadolig 
Llawen i chi gyd”. 

  
Stori’r Geni’n fyw 

Pnawn dydd Gwenar y 15fed o 
Ragfyr aeth disgyblion flwyddyn 7 
gyda‟r Adran Addysg Grefyddol i 
weld drama Stori‟r Nadolig yng 
nghapel Y Bedyddwyr, Heol Awst. 
Cawsom weld a chlywed Stori‟r 
Nadolig yn fyw gan drigolion Sir 
Gâr heb anghofio cwrdd âr 
asynnod. Hyfryd oedd pnawn 
Nadoligaidd yn ei wir ystyr i orffen 
tymor caled o waith. 

  

Adran Fathemateg 

Cynhaliwyd tridiau traws gwricwlaidd ar y 11eg o Ragyfr am Addysgu Sgiliau 
Ariannol. 

Bu‟r ysgol yn lwcus iawn i allu cynnal gweithdai gyda swyddogion o‟r Principality yn 
trafod cyllido, gwahanol fathau o gynnyrch ariannol, buddsoddiadau, 
menthygiadau, risg a thwyll gyda disgyblion o flynyddoedd 7,8,9 a 10  yn ymwneud 
â chyllido. Hoffem ddangos ein gwerthfawrogiad am sesiynau gwerthfawr. Mawr yw 
ein diolch hefyd i Mr Tom Denman sef Prif Swyddog Cyllid y Principality a ddaeth i 
siarad â disgyblion o flwyddyn 8 a 9 am bwysigrwydd gallu trafod a rheoli arian yn 
effeithiol yn ogystal a‟r mathau wahanol o swyddi sydd i‟w cael mewn cwmniau 
tebyg i‟r Principality. 

  

Ar ddydd Iau 14 ddeg o Ragfyr, bu nifer o ddisgyblion blwyddyn 11 ar wibdaith i 
wrando ar ddarlithoedd y “Maths Inspiration” yng Nghaerdydd. 

Cawsant fore diddorol iawn yn gwrando ar wahanol gyflwyniadau gan nifer o 
siaradwyr hwylus a bywiog gan gynnwys Matt Parker. Roedd testunau‟r darlithoedd 
yn amrywio o drafod pa fath o Fathemateg sy‟n hanfodol i dynnu Selfie a chwarae 
gitar yn ogystal â‟r mathemateg mae dylunwyr a phenseiri yn ei ddefnyddio 
wrth ddylunio ac adeiladu stadiwm fel stadiwm enwog yr “Emirates”, cartref tim 
pêldroed Arsenal. 

Teimlwn fod y profiadau tu allan i‟r dosbarth yma wedi ehangu gorwelion ein 
disgyblion.  


