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Maen nhw’n falch o’u Cymraeg, yn frwdfydig ac yn llwyddiannus.

Mae Ysgol Gatholig Sant Ffransis yn 
falch o fod yn ysgol Gatholig Gymreig 
lle mae’r Gymraeg wedi dod yn rhan 
naturiol o fywyd pob dydd. 
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Pum mlynedd yn ôl roedd yr ysgol yn cael 
trafferth cyrraedd lefel 4 (y lefel ddisgwyliedig 
ar ddiwedd yr ysgol gynradd) ond nawr mae 
mwyafrif blwyddyn 6 yn gadael yr ysgol i fynd 
i’r uwchradd ar lefel 5, a rhai ar lefel 6 sydd 
yn llawer uwch na’r disgwyl. 

Mae un athrawes ac un aelod o’r staff 
cynorthwyol wedi mynychu cwrs sabothol ac 
er bod y staff ar y cyfan yn ddi-gymraeg mae 
pawb wedi ymrwymo i sicrhau bod y 
Gymraeg yn ymdreiddio i bob agwedd o 
fywyd yr ysgol. Camp fwya Ysgol Sant 
Ffransis yw eu bod nhw wedi newid agwedd 
y disgyblion tuag at y Gymraeg.

Mae’r disgyblion yn rhan annatod o wella 
Cymreictod yr ysgol.

Mae’r ysgol newydd ennill y wobr arian!

Trwy sicrhau amryw o gyfleoedd a nifer o 
weithgareddau hwyl mae Ysgol Sant 
Ffransis yn sicrhau bod digon o siawns 
gyda disgyblion yr ysgol i ddefnyddio’u 
Cymraeg. Mae’r disgwyliadau yn uchel ac 
mae’r disgyblion wedi codi i’r her tra’n cael 
hwyl. Mae disgyblion yr ysgol yn 
ymwybodol iawn o’r manteision o allu 
siarad Cymraeg. Yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf mae safonau Cymraeg Ail Iaith 
ysgol Sant Ffransis wedi codi’n sylweddol.

Mae’r elfen o hwyl yn bwysig iawn yn yr 
ysgol pan yn hybu Cymreictod.
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Y Cyngor Cymraeg

Ysgol Gatholig Sant Ffransis

Wrth wraidd llwyddiant y Gymraeg yn Sant Ffransis y mae Cyngor Cymraeg 
ymroddedig. Trwy amrywiaeth o weithgareddau dyddiol ac wythnosol, ac yn ystod 
wythnosau cyfoethogi, mae aelodau’r Cyngor yn dangos eu cariad at yr iaith, a'u 
parch tuag at Gymru yn gyffredinol. Mae gan y disgyblion lais cryf, ac maent yn 
mwynhau rhannu eu cynnydd. 

Mae’r disgyblion yn ymwybodol iawn o fanteision gallu siarad Cymraeg. Y disgyblion 
gyda help Sarah Mansfield sydd wedi sefydlu’r Cyngor Cymraeg, nhw sy’n gyfangwbl 
gyfrifol am y gwasanaeth Cymraeg wythnosol a chyflwyno tystysgrifau siaradwr 
Cymraeg yr wythnos. Maen nhw’n paratoi cylchlythyr tymhorol yn rhoi gwybodaeth i rieni 
o’r hyn mae’r Cyngor Cymraeg wedi ei gyflawni. Hefyd maen nhw’n gwahodd rhieni i 
mewn ar gyfer sesiynau dysgu Cymraeg.Mae’r Cyngor Cymraeg yn sicrhau bod pawb 
yn cael cyfle i siarad Cymraeg yn ddyddiol. Mae’r disgyblion yn frwdfrydig am y 
Gymraeg a’r ffaith eu bod nhw’n rhan o gymaint o brosiectau cyffrous.

Yn 2015 a 2016, enillodd Ysgol Gatholig Sant Ffransis wobr ‘Shwmae’ fel 
cydnabyddiaeth o’r gwaith caled a’r ymrwymiad i godi proffil y Gymraeg yn ein hysgol. 
Ym mis Ionawr 2016, 
gofynnwyd i ‘r ysgol i 
beilota Siarter Iaith  ar 
g y f e r c o n s o r t i w m 
E R W. E r s h y n n y, 
dy fa rnwyd y wobr 
efydd ac arian i’r ysgol. 
Mae aelodau’r Cyngor 
C y m r a e g w e d i 
chwarae rhan flaenllaw 
yn y gwaith yma drwy 
arwain ar y gwaith o 
gwblhau targedau a 
chasglu tyst iolaeth 
a d d a s i f y n d a r 
deithiau dysgu a rhoi 
adborth i athrawon ar 
eu canfyddiadau.

Cyngor Cymraeg yr ysgol yn arwain gwasanaeth



www.siwpyrcriw.cymru

Mae Ysgol Sant Ffransis newydd ymrwymo i fod 
yn rhan o brosiect Siwpyr Criw Cymraeg y sir. 
Mae Siwpyr Criw yr ysgol yn cynnwys y Cyngor 
Cymraeg presennol a Llysgenhadon Chwaraeon 
yr ysgol. 
Dewiswyd y Siwpyr Criw Cymraeg o ysgolion Sir 
Benfro sy'n gweithio tuag at Siarter Iaith Cymraeg 
Campus. Nod y prosiect yw i aelodau Criwiau 
Cymraeg rannu eu harbenigedd gydag eraill ar 
draws y sir ac yn genedlaethol i gynyddu'r defnydd 
o'r Gymraeg gan ddisgyblion mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg. Bydd rhannu arferion da ac 
arbenigedd o ysgol i ysgol yn sicrhau y bydd pob 
Criw Cymraeg yn gweithio ar y cyd fel tîm gwych i 
gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ar draws Sir Benfro.

C.Phillips

Siwpyr Criw Cymraeg

Ysgol Gatholig Sant Ffransis

Y Cyngor Cymraeg Y Llysgenhadon Chwaraeon

Mae disgyblion y Siwpyr Criw yn gweithio gyda’i gilydd gan ddefnyddio eu cryfderau i 
gefnogi eraill mewn rôl arweinyddiaeth. Ar hyn o bryd, maen nhw’n gweithio ar ddau 
brosiect - y ‘Gardd Sgiliau’ a ‘Sgwrs y Mis’. Ar gyfer y ‘Gardd Sgiliau’, caiff y Siwpyr 
Criw ei rannu i ddau – un grŵp yn gweithio ym maes chwarae’r Cyfnod Sylfaen a’r llall 
yn y maes chwarae Cyfnod Allweddol 2. Er mwyn sicrhau bod y ‘Gardd Sgiliau’ yn fwy 
deniadol i’r  Cyfnod Sylfaen, maent wedi cyflwyno ‘Capten Cymraeg’ i hyrwyddo 
cyfranogiad. Ar gyfer ‘Sgwrs y Mis’, mae’r Siwpyr Criw yn chwarae rôl flaenllaw wrth 
greu’r ‘avatars’ misol a roddir i ddisgyblion eraill fel model.

http://www.siwpyrcriw.cymru
http://www.siwpyrcriw.cymru


Mae’r disgyblion yn mynd ati i greu 
sgyrsiau yn ystod y mis a rhoddir 
gwobrau i’r cyntaf, ail a’r trydydd.

Mae hwn yn brosiect a ddatblygwyd i 
wella sgiliau cyfathrebu y disgyblion ym 
mlwyddyn 2 hyd at flwyddyn 6. Mae 
prosiect ‘Sgwrs y Mis’ yn ddilyniant ar 
waith yr ysgol o gyflwyno ymadrodd 
wythnosol yn y gwasanaeth. 

Mae’r prosiect yma’n annog y disgyblion i 
ddefnyddio Cymraeg achlysurol yn 
hyderus ac yn gyson. Mae’r 4 cwestiwn ac 
ateb ar lefelau gwahaniaethol heriol. Bob 
mis, mae Sgwrs y Mis newydd yn cael ei 
greu gan y disgyblion a dyfernir gwobrau 
am y cyntaf, yr ail a’r trydydd yn ystod y 
wasanaeth Cymraeg.
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Sgwrs y Mis

Ysgol Gatholig Sant Ffransis

P e n d e r f y n i r a r 
thema newydd bob 
m i s a c m a e 
e n g h r a i f f t 
ysgr i f ened ig ac 
enghraifft llafar ar 
gael i’r disgyblion i 
ymarfer.

Sgwrs y Mis - Mis Mawrth



Ar eich marciau, barod, ewch! Dyma’ Siwpyr Criw yn chwarae rôl flaenllaw wrth 
ddatblygu sgiliau corfforol a sgiliau Cymraeg yn yr awyr agored ar draws pob 
oedran yn yr ysgol. Mae gerddi sgiliau yr ysgol yn rhedeg ar adegau egwyl ar 
gyfer y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 lle mae croeso i bawb i gael tro 
a chael llawer o hwyl ar yr un pryd!
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Gardd Sgiliau

Ysgol Gatholig Sant Ffransis
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Sgiliau Darllen

Ysgol Gatholig Sant Ffransis

Dechreuodd yr ysgol weithredu Tric a Chlic gyda sesiwn ffocws 1 x 20 munud unwaith yr 
wythnos, sesiynau dosbarth 5 munud bob dydd a gweithgareddau darpariaeth barhaus 
ar gyfer sesiynau prynhawn. Mae disgyblion cyfnod allweddol dau yn cymryd rhan mewn 
sesiynau darllen cilyddol wythnosol gan ddefnyddio pecyn ‘Darllen Tîm’ y sir.

Gwnaed effaith sylweddol yn y Cyfnod Sylfaen. Mae'r staff wedi eu hyfforddi a'u hyderus 
yn y deunydd  Tric a Chlic y maent yn ei ddarparu ac, o ganlyniad, mae'r disgyblion wedi 
dangos gwelliant sylweddol yn eu gallu i ddarllen, adnabod seiniau a chyfuno 
llythrennau yn Gymraeg. Yn ystod gweithgareddau monitro, cytunodd pob disgybl â'r 
datganiad 'Rwyf bellach yn fwy hyderus yn darllen Cymraeg ers cymryd rhan mewn 
sesiynau Tric a Chlic.' 

Consensws y staff yw bod bron pob disgybl wedi gwneud cynnydd cryf wrth ddatblygu 
eu medrau darllen. Mae disgyblion y 
Cyfnod Sylfaen a phrosiect CA2 wedi 
cyflawni llwyddiant mewn cyfnod byr 
ac rydym o'r farn y bydd y disgyblion 
yn datblygu ymhellach wrth barhau 
gyda'r ddau brosiect.

Mae’r ysgol wedi bod yn peilota cynllun Tric a Chlic i ysgolion 
cyfrwng Saesneg.

Rydyn ni 
hoffi Tric a 

Mae’r ysgol wedi gwneud tipyn o waith i sicrhau bod y dysgwyr yn dod yn 
ddarllenwyr annibynnol ac effeithiol. Mae’r ysgol yn sicrhau rhaglen glir i 
ddatblygu rhuglder wrth ddarllen yn gynnar yn y Cyfnod Sylfaen, a fydd yn magu 
hyder i weithio tuag at ddarllen cilyddol yn CA2. Maent eisoes wedi gweld 
cynnydd cyflym gan grŵp targed blwyddyn un a dau, ac mae'r darllen cilyddol 
bellach wedi cael ei ymgorffori yn CA2 gyda’r disgyblion yn darllen amryw o 
lyfrau ffugeln a llyfrau ffeithiol.

Fideo Tric a 
Chlic

Fideo Darllen 
Tîm CA2
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Y Gilfach Gemau

Ysgol Gatholig Sant Ffransis

Roedd yr ysgol wedi gweithio i 
ddatblygu ymhellach y defnydd o'r 
Gymraeg yn yr awyr agored, a 
hynny trwy ddylunio arwyddion 
rhyngweithiol ar gyfer yr ardal awyr 
agored yn y Cyfnod Sylfaen, yn 
ogystal â chreu'r Gilfach Gemau er 
mwyn i'r disgyblion ymarfer eu 
Cymraeg yn ystod amser egwyl yn 
ardal awyr agored Cyfnod Allweddol 
2. Mae aelodau'r Cyngor Cymraeg 
wedi codi arian i brynu crysau-t 
iddynt eu hunain, a fydd yn sicrhau 
bod modd eu hadnabod yn hawdd 
ac yn eu galluogi i barhau i 
hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn 
yr awyr agored.

Llynedd roedd yr ysgol wedi mynd ati i ddatblygu'r defnydd o Gymraeg yn yr 
awyr agored. Aethpwyd ati i ddylunio ac archebu nifer o adnoddau gwreiddiol.

Mae’r ysgol wedi sicrhau bod nifer o gyfleoedd i 
weld ac i ddefnyddio Cymraeg tu allan i’r dosbarth.

Mae’r Gilfach Gemau yn ardal i’r disgyblion chwarae gemau i ymarfer Cymraeg
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Cymraeg a’r Fframwaith 
Cymhwysedd Digidol

Ysgol Gatholig Sant Ffransis

Mae’r ysgolion wedi dyfeisio prosiect lle mae'r Gymraeg a TGCh yn dwyn at ei gilydd. 
Nod y prosiect yw sicrhau bod holl staff a disgyblion yr ysgolion yn cael y cyfle i ddod 
yn hyderus wrth siarad Cymraeg ac yn ddysgwyr digidol cymwys. Drwy gydol y prosiect 
maent wedi profi bod technolegau newydd yn gwella cyfleoedd i blant i gydweithio ar 
draws ysgolion.

Mae’r ysgol ar hyn o bryd yn cyd-weithio â Ysgol Gatholig yr Enw Sanctaidd ar 
brosiect i sicrhau bod y disgyblion yn cael y cyfle i ddod yn ddysgwyr 
dwyieithog sy’n medru cyfathrebu’n hyderus gan ddefnyddio technoleg newydd.

Mae’r disgyblion wedi bod wrthi’n brysur yn creu 
iBook ar gyfer disgyblion eraill sy’n dysgu Cymraeg. 
Mae’r llyfr digidol yn cynnwys amryw o fideos gan 
blant er mwyn dangos sut mae defnyddio elfennau 
ieithyddol.

Enw’r llyfr ydy ‘Sglein’ a bydd y disygblion yn rhannu 
hwn gyda ysgolion eraill mewn bore agored.
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Cymraeg a’r Fframwaith 
Cymhwysedd Digidol

Ysgol Gatholig Sant Ffransis

Ar hyn o bryd mae dosbarthiadau cyfnod allweddol 2 yr 
ysgol wedi cael amryw o gyfleoedd i gwblhau 
gweithgareddau llafar drwy ddefnyddio Skype. 
Ysgolion cyfrwng Saesneg eraill maent wedi cysylltu 
gyda hyd yn hyn ond mae’r ysgol newydd greu cyswllt 
gyda ysgol gymraeg yn y sir er mwyn rhoi fwy o sialens 
i’r disgyblion.

Fel rhan o’r prosiect mae Ysgol Sant Ffransis wedi dechrau gwneud defnydd 
effeithiol o ‘Skype’ yn y dosbarth er mwyn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion i siarad 
Cymraeg gyda dosbarthiadau mewn ysgolion ar draws y sir a thu hwnt.

Mae’r disgyblion yn mwynhau siarad gyda disgyblion Ysgol yr Enw Sanctaidd


