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TEITHIAU DYDD MAWRTH 19/7/22 & TYWYDD POETH 

Fel rwy'n siŵr eich bod yn ymwybodol, disgwylir y bydd y tywydd poeth iawn ar 

ddechrau wythnos nesaf. Darllenwch y wybodaeth/cyngor canlynol yn ofalus. 

Yn yr ysgol – cynghorir disgyblion i ddod â digon o ddiod (mae gorsafoedd ail-

lenwi dŵr ar gael) ac i fod yn synhwyrol o ran yr amser a dreulir yn yr haul. 

Cynghorir hetiau (yn yr awyr agored) ac eli haul a gall disgyblion wisgo siorts 

Addysg Gorfforol neu siorts gwisg ysgol yn ystod y tywydd poeth hwn. Ni 

chaniateir siorts Lycra/tynn. 

Tripiau diwedd blwyddyn - Os yw eich plentyn yn mynychu un o deithiau diwedd 

blwyddyn – sicrhewch fod ganddynt ddigon o ddiodydd, het, eli haul a dillad 

priodol (yn gorchuddio eu cyrff i sicrhau nad ydynt yn llosgi – dim dillad traeth 

neu debyg) ar gyfer y gweithgareddau. Bydd rhai gweithgareddau yn yr awyr 

agored am y rhan fwyaf o'r dydd, tra bydd eraill yn y cysgod. 

Gweler rhywfaint o wybodaeth ychwanegol ar gyfer pob lleoliad/taith: 

Bl7/8 - Heatherton – Mae rhywfaint o gysgod ar gael (Caffi, rhai mannau ciwio ac 

ati) ond does dim llawer o gysgod – dylai disgyblion fod yn synhwyrol a cheisio 

dod o hyd i gysgod gymaint â phosib. 

Bl8 – Pêl-beintio – Darperir dillad amddiffynnol i'r disgyblion. Fe'ch cynghorir i 

wisgo dillad ysgafn oddi tano (e.e. siorts a chrys-t) a dod â dillad sbâr ar gyfer 

wedyn. Bydd angen pecyn bwyd. 

Bl7/8 - Bowlio/Limitless – Bydd hwn o dan do am y rhan fwyaf o'r dydd. Mae gan 

ddisgyblion yr opsiwn o byrgyr yn Limitless ac mae wedi'i gynnwys yn y pris – os 

nad yw disgyblion eisiau'r opsiwn byrgyr – dewch â phecyn bwyd. 

Bl9 - Aquapark – Does braidd dim cysgod ar gael yn ystod y dydd – bydd angen 

dillad gwlyb a sych a thywel ar ddisgyblion, mae cyfleusterau newid ar gael ar y 

safle. 

Cynhwysir wetsuits yn y pris ond mae'n debyg y bydd yn ddewisol ar y diwrnod 

gan y gallai 

fod yn rhy boeth i wetsuits? Darperir festiau bywyd ac maent yn orfodol – gweler 

Home Page - Aqua Park Group am ragor o wybodaeth. 

http://www.bryntawe.swansea.sch.uk/
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.ebbwfawr.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/wru_school_logo.png&imgrefurl=http://www.ebbwfawr.co.uk/centre-of-rugby-excellence-launched-at-ebbw-fawr/&h=182&w=187&tbnid=tViyyjmFAp09iM:&zoom=1&docid=DGkO1BiVAIwbpM&hl=en&ei=RsyfVZicCcqX7QbbqY14&tbm=isch&ved=0CHAQMyhGMEY
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Bl 10 – Sglefrio iâ – Mae hwn dan do ac mewn amgylchedd oer – bydd angen 

trowsus hir ar ddisgyblion. Gallant ddod â siorts a newid os oes angen gan ein bod 

yn gobeithio mynd â nhw am dro /hufen iâ cyn sglefrio. Bydd angen i ddisgyblion 

ddod â phecyn bwyd. 

Bl 9/10 – Siopa yng Nghaerdydd – Bydd angen i ddisgyblion fod yn synhwyrol o 

ran y tywydd a manteisio ar y cysgod yn y ganolfan siopa a siopau pan fo hynny'n 

bosib. Bydd staff mewn lleoliad penodol bob awr i gwrdd ag unrhyw ddisgyblion 

os oes unrhyw broblemau, bydd disgyblion hefyd yn cael rhif ffôn symudol ar y 

diwrnod fel y gallant gysylltu â staff os oes unrhyw broblemau. Bydd disgwyl i 

ddisgyblion aros gyda ffrindiau ysgol bob amser - a bydd ganddynt ryddid i fynd o 

fewn ardal benodol o Gaerdydd. 

Rwy'n siŵr eich bod yn deall ac yn cytuno bod cymryd dros 400 o ddisgyblion 

oddi ar y safle ar gyfer teithiau diwedd blwyddyn yn gyfrifoldeb mawr i'r staff, ac 

rydym yn awyddus i wneud hynny er mwyn darparu profiadau gwahanol a 

phleserus i ddisgyblion. Gwyddom y bydd y rhan fwyaf o'r disgyblion yn 

cynrychioli'r ysgol yn wych, ond a fyddech cystal ag atgoffa’ch plant o'r angen i 

fod yn barchus ac ymddwyn yn gywir wrth gynrychioli Ysgol Bryn Tawe ar y 

teithiau. 
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