
Antur 

Roedd anturiaethwyr o Ffrainc, Denmarc, Gweriniaeth Tsiec, Sweden, Sbaen, Yr Iseldiroedd, 
Colombia, yr Ariannin a Gogledd America yng Nghymru ym mis Awst. 

 

 

Pam? 

 

Gan mai ras antur oedd hon, roedd rhaid i'r anturiaethwyr gymryd rhan mewn gwahanol 
fathau o weithgareddau anturus, e.e.   



 
• caiacio 
• beicio 
• cyfeiriannu (o dan y ddaear mewn un lle!) 
• trecio 
• rhedeg 
• zipio ar draws gwifren wib. 

Roedd rhaid i'r anturiaethwyr ffeindio'u ffordd a rasio ar draws mynyddoedd, ar hyd 
afonydd, o gwmpas cestyll, o dan y ddaear ac o gwmpas tref. Roedd hi'n daith ddiddorol - a 
heriol. 

"Rydyn ni wedi ceisio mynd â'r ras i rai o ardaloedd gorau Cymru, lle mae golygfeydd hardd, 
hanes a diwylliant diddorol. Felly, bydd y timau o dramor nid jyst yn rasio ond byddan nhw'n 
gweld lleoedd enwog fel cestyll - ac, os ydyn nhw'n lwcus, efallai draig!" meddai un o'r 
trefnwyr.  

 

I ddarllen mwy am y ras cliciwch yma. 
Mae mwy o wybodaeth am y ras yn Tasg 1. 

  

Diolch i Rob Howard am wybodaeth am y ras yma. 
  

http://live.itera.co.uk/news/index.htm�


Dwy linell fach bwysig 
Mae symbol mathemategol wedi teithio i bedwar ban y byd, diolch i Gymro o Dde Cymru. 

 Pwy oedd y dyn? 

 
  

 Ffeithiau diddorol: 
• Roedd Robert Recorde yn feddyg i'r brenin Edward VI ac yna, ar ôl ei farwolaeth, i'r 

Frenhines Mari - Mari Waedlyd. 
• Yn 1549, roedd e'n bennaeth y bathdy brenhinol ym Mryste - lle roedden nhw'n gwneud 

arian. 
 Pam roedd e'n bwysig? 

• Fe oedd y person cyntaf i gyhoeddi llyfr rhifyddeg yn Saesneg. 
• Fe ddyfeisiodd y symbol byd-enwog yma:  

    = 

Dyma'r symbol sy'n dangos bod rhywbeth yn hafal i rywbeth arall, e.e. 

2 +2  = 4 

 Disgrifiodd e'r symbol fel "Dwy linell gyfochrog yr un maint - dwy linell sy'n berffaith hafal 
i'w gilydd, fydd byth yn dod at ei gilydd." 

• Mae pobl ar draws y byd yn defnyddio'r symbol yma heddiw - symbol gan Gymro i bedwar 
ban y byd. 



  

 

Bananas peryglus 
 Rydyn ni'n cael ein bwyd o bob rhan o'r byd, e.e. 

• Pinafalau o Dde-ddwyrain Asia 
• Gellyg o Ariannin, De America 
• Grawnwin o'r Aifft 
• Mefus o Sbaen. 

 Ydy, mae'n bwyd ni'n dod o bedwar ban y byd. Ond tybed oes rhywbeth arall yn dod gyda'r 
bwyd weithiau? 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Corryn neu bry cop yw'r anifail bach yma. Dyma'r False Widow Spider.  

 

 

Oeddech chi'n gwybod bod cannoedd - miloedd efallai  - o'r corynnod hyn yn byw yng 
Nghymru erbyn heddiw? Maen nhw'n byw mewn corneli tywyll, cynnes - yn y gegin efallai … 
neu tu ôl i'r cwpwrdd yn y lolfa o bosib … neu o dan eich gwely chi … neu hyd yn oed rhwng 
eich gobennydd a'r wal, efallai? (Gwell i chi wirio heno cyn diffodd y golau!!). 

  

Sut maen nhw wedi dod i Gymru? 

Mae'r ateb yn syml - mewn bocsys bananas! Mae arbenigwyr yn meddwl eu bod nhw'n 
sleifio i mewn i'r bocsys a'u bod nhw'n teithio gannoedd o filltiroedd i Gymru yng nghanol y 
bananas. Yna, pan fydd y bananas yn cael eu rhoi ar y silffoedd mewn siopau, mae'r 
corynnod yn dod allan o'r bocsys. Pan fyddwn ni'n prynu'r bananas ac yn mynd â nhw adre, 
mae'r corynnod yn ymgartrefu yn ein tai - mewn corneli tywyll yn y gegin … tu ôl i'r 
cwpwrdd yn y lolfa … o dan y gwely … neu hyd yn oed rhwng y gobennydd a'r wal efallai! 

Mae pobl ar draws Cymru wedi dod ar eu traws nhw mewn gwahanol leoedd ac maen 
nhw'n beryglus. Maen nhw'n brathu ac mae'r gwenwyn yn mynd i mewn i'r corff.  Rhaid cael 
triniaeth ar unwaith. 

Felly, y  tro nesaf y byddwch chi'n prynu bananas - neu'n cymryd banana o'r bowlen 
ffrwythau - byddwch yn ofalus - yn ofalus iawn! 

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bwyd Bob Evans 
Beth ydych chi'n hoffi bwyta i ginio? 

 
Beth am …? 
Gallwch chi gael y rhain i gyd - a llawer iawn mwy - os ewch chi i un o diners Bob Evans yn 
America. 
 
  



Pwy oedd Bob Evans? 

 

I ddechrau, roedd gan Bob Evans fferm a thŷ bwyta yn, Ohio. Tŷ bwyta bach oedd e, gyda lle 
i 12 person fwyta. Roedd y bwyd yn dda ond roedd un broblem - doedd Bob Evans ddim yn 
gallu dod o hyd i selsig oedd yn ddigon da i'w gwerthu yn ei d ŷ bwyta. 

Felly, yn 1948, penderfynodd ladd moch o'i fferm ei hun a defnyddio'r darnau gorau o gig i 
greu selsig ar gyfer ei dŷ bwyta. Roedd y selsig yn flasus - yn flasus tu hwnt! Yn ôl y gyrwyr 
lori oedd yn aros i fwyta yn y tŷ bwyta bach, rhain oedd y selsig gorau yn America.  

Datblygodd y busnes. Aeth un tŷ bwyta'n ddau dŷ bwyta ac yn y blaen a dyma ddechrau'r 
gadwyn Bob Evans Diners. Erbyn heddiw, mae bron 600 o dai bwyta Bob Evans yn America.  
Yn ogystal, mae'r fferm lle roedd Bob Evans yn byw wedi datblygu'n lle poblogaidd hefyd - 
mae croeso i bobl ymweld, i gael pryd o fwyd ac i wersylla yno. Mae hyd yn oed g ŵyl 
arbennig yn ystod ail benwythnos mis Hydref bob blwyddyn - Gŵyl Bob Evans! 

Ond beth yw'r cysylltiad â Chymru? 

  



 

BOB EVANS A CHYMRU 
Roedd Bob Evans yn dod o deulu Cymraeg... 

Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, pan oedd bywyd yn anodd iawn yng Nghymru, 
penderfynodd rhai o bobl Ceredigion ymfudo i Ogledd America i chwilio am waith. Aeth 
llawer i ardal Gallia a Jackson, yn Ohio, ble roedd Bob Evans yn byw yn ddiweddarach. 

Roedd e'n ddisgynnydd i rai o'r Cymry yma.  

Felly, meddyliwch am hyn... 
... petai teulu Bob Evans ddim wedi teithio'r holl ffordd o Geredigion i Ohio, amser maith yn 

ôl, fyddai dim Diners Bob Evans o gwmpas America heddiw - a dyna golled! 

MAE CYMDEITHAS GYMRAEG YN OHIO HEDDIW. 
www.welshsocietyofcentralohio.org/ 

Y DDRAIG GOCH YN AMERICA 
Mae draig goch ar faner Rio Grande heddiw: 

 
  

http://www.welshsocietyofcentralohio.org/�


O Gymru i’r Gofod 

 



 
 
O Gymru i’r Caribî 
Hoffech chi deithio i Alaska … ac yna ymlaen i Norwy … ac yna hwylio o gwmpas Ynysoedd 
Prydain … ac yna ymlaen i Fôr y Caribî - a chael eich talu am wneud? 

Dyna mae merch o Orllewin Cymru yn ei wneud. Mae hi'n teithio… teithio… teithio ... i 
bedwar ban y byd 

 

  



 

Pam mae hi'n teithio…teithio…teithio…? Darllenwch y sgwrs yma. 

Gweiddi: Beth ydy'ch gwaith chi nawr, Bethan? 
Bethan:  Dw i'n gweithio ar long wyliau fawr, ar y ddesg Gwasanaethau i Deithwyr. Mae hyn 
yn golygu ateb cwestiynau'r teithwyr, rhoi help pan fydd angen a gwneud gwaith 
gweinyddol. 

  

Gweiddi: Ydych chi'n mwynhau? 
Bethan:   Ydw, yn fawr iawn. Dw i wrth fy modd. Dw i wedi cwrdd â phobl ddiddorol a dw i 
wedi gweld golygfeydd anhygoel! 

  

Gweiddi: Ble rydych chi wedi bod hyd yma? 
Bethan:   Dw i wedi bod i Fôr y Caribî, Alaska, Norwy, Efrog Newydd, Quebec ac ar fordaith o 
gwmpas Gwledydd Prydain. 



 
  

Gweiddi: Ydych chi wedi cael unrhyw brofiadau diddorol? 
Bethan:   Y llynedd, roedd rhaid i ni gysgodi rhag corwynt am dri diwrnod. Hefyd, dw i'n 
dilyn cwrs diddorol iawn ar y llong ar hyn o bryd - cwrs am fadau achub. Dw i'n dysgu llawer 
ac mae'n brofiad gwych. 

  

Gweiddi: Pam wnaethoch chi ymgeisio am y swydd hon ar long? 
Bethan:  Er mwyn cael teithio, wrth gwrs, ond hefyd er mwyn cael profiad gwahanol. 

  

Gweiddi: Sut rydych chi'n delio gyda chwsmeriaid anodd? 
Bethan:   Dw i'n gwenu a dw i ddim yn cymryd beth maen nhw'n ei ddweud yn bersonol. 

  

Gweiddi: Sawl awr rydych chi'n gweithio bob dydd? 
Bethan:  Dw i'n gweithio rhwng naw a deuddeg awr bod dydd, saith diwrnod yr wythnos. 

 

Gweiddi: Beth ydy'ch gobeithion chi am y dyfodol? 

Bethan:   Hoffwn i gael dyrchafiad ond dw i eisiau parhau i ddysgu a mwynhau fy hun. 

  

Gweiddi: Pa dri gair fyddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio'ch bywyd chi ar hyn o bryd? 
Bethan:   Hwyl! Cyffrous! Gwych! 

  

  



Dirgelwch y lluniau 

 
 Edrychwch ar y lluniau hyn a darllenwch y wybodaeth yn ofalus. 

 



 Beth yw'r cysylltiad rhwng y lluniau yma?  

Trafodwch hyn mewn grŵp. 

  

Os ydych chi eisiau mwy o gliwiau, edrychwch ar y daflen ar gyfer Tasg 1. 

Mae'r atebion ar y daflen ar gyfer Tasg 2. 

 

  



Batio ar draws y byd 
Mae Megan ac Angharad Phillips, o Ddinbych, wedi bod i 28 o wledydd gwahanol - ond nid 
fel twristiaid. Maen nhw wedi bod yno i chwarae mewn cystadlaethau tennis bwrdd ac yn 
ystod haf 2014, buon nhw'n chwarae dros Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow 
hefyd. 

  

 
  

Y dechrau 

Dechreuon nhw chwarae pan oedden nhw'n ddeg oed - pan gawson nhw fwrdd tennis 
bwrdd yn anrheg Nadolig.  Roedden nhw wrth eu bodd ac felly penderfynon nhw ymuno â 
chlwb tennis lleol. 

Roedden nhw'n mwynhau cymaint dechreuon nhw ymarfer o ddifri am tua 10 awr yr 
wythnos, gan gynyddu'r oriau i 20 awr yr wythnos erbyn iddyn nhw gyrraedd y chweched 
dosbarth. Roedden nhw'n chwarae ddwywaith y dydd fel arfer - yn y bore cyn mynd i'r ysgol, 
yna fin nos, ar ôl gorffen eu gwaith ysgol, neu weithiau yn ystod gwersi rhydd yn yr ysgol. 

Heddiw 

Erbyn heddiw, maen nhw wedi teithio i 28 gwlad wahanol er mwyn ymarfer a chystadlu 
mewn cystadlaethau gwahanol. 

Maen nhw hyd yn oed wedi bod yn byw yn yr Almaen am 8 mis, yn chwarae i dîm mewn 
cynghrair yno. Penderfynon nhw wneud hynny yn lle mynd i'r brifysgol yn syth o'r ysgol. 

  

Ble roedd y lle gorau? 



Yn ôl Megan … 

 
  

"… Las Vegas oedd y lle gorau i mi. Roeddwn i'n cystadlu yng nghystadleuaeth yr US Open, 
ond ar ôl y gystadleuaeth fe gawson ni ychydig o amser i grwydro'r ardal. Mae'r 'strip' yn Las 
Vegas yn hynod o ddiddorol ac roeddwn i'n mwynhau gweld y 'dinasoedd' bach o fewn 
Vegas fel 'Paris bach'. Wnaethon ni fynd ar daith i'r Grand Canyon hefyd. Ces i syndod i weld 
maint y Grand Canyon. Mae o'n anhygoel!" 

 I Angharad, y lle mwyaf diddorol oedd … 

"… India  - ond roedd o'n dipyn o sioc hefyd oherwydd y gwahaniaeth rhwng bywyd y bobl 
dlawd a'r bobl gyfoethog. 

 

 
  



Gwelais i'r ardaloedd shanti ble mae'r bobl dlawd yn byw yn eu tai bychain a'u hysgolion - 
sydd ddim mwy na siediau o bren a dweud y gwir. Ond roedd rhai lleoedd prydferth iawn, 
fel y Taj Mahal - roedd o'n brofiad arbennig iawn cael gweld yr adeilad hwn. Dw i wedi bod i 
India bedair gwaith erbyn hyn ar gyfer gwahanol gystadlaethau, ond, yn bendant, fy hoff 
drip i India oedd pan oeddwn i'n chwarae yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2010. Fel tîm, 
gorffennon ni'n 10fed yn y gystadleuaeth y tro hwnnw." 

Gemau'r Gymanwlad, 2014 
 

 

Roedd cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2014 yn brofiad anhygoel, fel y mae Angharad 
yn egluro: 

"Roedd pentref yr athletwyr yn anhygoel! Roedd Tîm Cymru wedi gwneud ymdrech fawr i 
wneud i ardal Cymru edrych mor Gymreig â phosib ac felly roedd teimlad cryf o undod yno. 
Ond y profiad gorau i mi oedd cerdded i mewn i'r stadiwm yn y Seremoni Agoriadol o flaen 
miloedd o bobl - a gallu gweld baneri Cymru yn y dorf! 

"Yn y gystadleuaeth tîm, wnaeth tîm menywod Cymru gyrraedd yr 8 olaf. Roedden ni'n 
hapus iawn gyda hyn oherwydd dyma'n targed ni cyn i'r Gemau ddechrau. Yn y dyblau 
cymysg, wnaeth fy mhartner, Connor Edwards, a fi gyrraedd y 32 olaf, ac yn y dyblau 
menywod, wnaeth Chloe Thomas a fi gyrraedd yr 16 olaf.  Yn ogystal â hyn, cyrhaeddodd 
Megan, fy chwaer, y 32 olaf yn y gystadleuaeth i unigolion - allan o 128 o gystadleuwyr. 

"Rydyn ni'n gobeithio gallu mynd ymlaen i Gemau'r Gymanwlad nesaf yn 2018 nawr!" 

Pob lwc iddyn nhw yntê! 
 
 
 



 
Antur Fawr 
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