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Coroni’r Brenin Siarl III 

~ Dewch ynghyd i ddathlu ~ 
 

Ym Mai 2023 gwelir coroni'r Brenin Siarl III - rhan gyffrous o hanes Prydain a'r 
Gymanwlad.  
 

Mae coroni wedi aros llawer yr un fath ers dros 1,000 o flynyddoedd a dyma'r unig seremoni 
sy'n weddill o'i math yn Ewrop. Fodd bynnag, mae Palas Buckingham wedi awgrymu ar 
newidiadau, gan ddweud y bydd wedi'i ‘wreiddio mewn traddodiad hirsefydlog’ ond bydd 
hefyd yn ‘adlewyrchu rôl y brenin heddiw ac edrych tua'r dyfodol’.  
 

Mae'r cynlluniau, sy'n cael eu hadnabod o dan yr enw cod ‘Operation Golden Orb’, yn 
gyfrinach sy'n cael ei gwarchod yn agos, ond dyma beth rydyn ni'n ei wybod hyd yma:- 
 

👑 Bydd coroni'r Brenin Siarl III Ddydd Sadwrn 6ed Mai 2023, yn Abaty Westminster, yn 
Llundain. 

 

👑  Yn ystod y seremoni, bydd y Brenin yn cael ei goroni ochr yn ochr â Camilla, y 
Frenhines Cydweddog. 

 

👑  Bydd gŵyl y banc ychwanegol ledled y DU Ddydd Llun 8fed Mai 2023. 
 

👑  Mae bron yn sicr y bydd y seremoni'n cael ei darlledu'n fyw, yn debyg i un y Frenhines 
Elizabeth II. 

 

👑 Disgwylir cynulleidfa fyd-eang bosibl o gannoedd o filiynau. 
 

👑  Bydd y Brenin yn cael ei goroni gyda Choron aur soled Sant Edward o'r 17eg Ganrif 
ond bydd yn ei gwisgo am ychydig mwy na munud. 

 

👑  Bydd y Brenin yn rhoi Coron y Wladwriaeth Imperialaidd am ei ben tua diwedd 
seremoni'r coroni, a bydd hefyd yn ei wisgo pan fydd yn ymddangos ar falconi Palas 
Buckingham. 

 

👑 Achlysur gwladol yw'r coroni, sy'n golygu bod gan y llywodraeth reolaeth ar y rhestr 
gwesteion. 

 

👑 Yn ogystal â'r Teulu Brenhinol, bydd y prif weinidog yn ei fynychu, cynrychiolwyr o 
Dai'r Senedd, penaethiaid y wladwriaeth, ac aelodau o deuluoedd brenhinol eraill o 
bob cwr o'r byd. 

 

Tri bloedd i’w Mawrhydi Y Brenin! 
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Dathlwch gyda’r Brenin Siarl III a dewch â chymuned eich ysgol  
at ei gilydd ar gyfer cystadlaethau ‘brenhinol’ cyffrous! 

 

Mae Gwasanaethau Addysg a Phlant Sir Ddinbych wedi bod yn gweithio gyda Chadeirydd y 
Cyngor i ddyfeisio cyfres o gystadlaethau cyffrous, o dan BEDWAR categori, fel ffordd 
berffaith o ddathlu coroni'r Brenin Siarl III.   
 

1. ‘Dyluniad Chwifio Baner ar gyfer Coroni’r Brenin Siarl III’ 
👑  Derbyn  Dylunio baner arbennig ar gyfer coroni'r Brenin Siarl III - 

 Bl. 1 a 2   gwaith coffa o gelf - sy'n seiliedig ar y thema ‘Brenin Siarl 
 Bl. 3 a 4 III - Duw Gadwer y Brenin’. Bydd gwaith y dyluniad baner  

Bl. 5 a 6  cyffredinol gorau yn cael ei godi a'i chwifio o'n polyn baneri, 
yn Neuadd y Sir, Rhuthun, rhwng 5ed-9fed Mai 2023. 

 

2. ‘Ysgrifennu Brenhinol’ 
👑  Bl. 1 a 2  ‘Pe bawn i'n Frenin neu’n Frenhines am ddiwrnod,  

pa 10 peth fyddwn i'n eu gwneud?’ 
Pa 10 peth fyddech chi'n eu gwneud petaech chi’n frenin 
neu'n frenhines am ddiwrnod? Fyddech chi'n newid y byd? 
Neu fyddech chi'n cael hwyl yn gwneud fel y mynnwch? 
Ydych chi'n meddwl y byddech chi'n ei fwynhau? 

 

👑  Bl. 3 a 4    Cerdd Coroni i'r Brenin Siarl III 
 Bl. 5 a 6    Rhowch beiro ar bapur i goffáu coroni'r Brenin Siarl III, i 

ddathlu digwyddiad hanesyddol mewn ffordd bleserus a 
pharhaol. 

 

👑  Bl. 7, 8 a 9  Pa fath o Frenin fyddech chi'n hoffi i Siarl III fod?  
Y Brenin Siarl III bellach yw brenin Prydain a'r person hynaf 
erioed i gymeryd ei le ar yr orsedd fel person 73 mlwydd oed. 
Pa wahaniaeth i'r byd sydd ohoni fyddech chi'n hoffi iddo ei 
wneud? 

  

3. ‘Offer Gwneud Brenin’ ar gyfer Coroni:  
Dyluniwch eich orb, eich teyrnwialen a’ch coron eich hun  

👑 Bl. 1 a 2    Byddwch yn greadigol a dylunio eich orb seremonïol eich hun, 
 Bl. 3 a 4    teyrnwialen a choron, yn addas ar gyfer coroni'r Brenin Siarl III,  
 Bl. 5 a 6    gan ddefnyddio deunyddiau ail-gylchu. 
 Bl. 7, 8 a 9 

  

4 . ‘Coron a Gogoniant’ 
👑 Derbyn   Addurno Coron y Brenin 

 Bl. 1 a 2   Addurno bisged ‘siâp coron y wladwriaeth ymerodrol’ i ddathlu  
 Bl. 3 a 4   coroni'r Brenin Siarl III. 
 Bl. 5 a 6  
      

👑 Bl. 3 a 4 ‘Bake-Off Iau’: Coroni 2023 
Bl. 5 a 6 Dathlu coroni hanesyddol 2023 
Bl. 7, 8 a 9 trwy wneud cacen wedi ei chysegru i'w Mawrhydi! 
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Dathlwch gyda'r Brenin Siarl III a dewch â chymuned eich ysgol  
at ei gilydd ar gyfer cystadlaethau ‘brenhinol’ cyffrous! 

 

Sut i roi cais i mewn 
 

1. Darllenwch drwy'r pecyn cystadleuaeth ‘brenhinol’ cyffrous hwn;  
2. Defnyddiwch ein ‘Awgrymiadau Da’ i gael arweiniad ac ysbrydoliaeth; 
3. Categori Teilyngdod Arbennig - gall plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu 

ychwanegol ddewis cael eu ceisiadau wedi'u hystyried ar gyfer y categori hwn. 
 

Os oes angen rhagor o gyngor neu gymorth arnoch, siaradwch â Sarah Dixon ar 07881 
008 621 neu e-bostiwch hi - sarah.dixon@sirddinbych.gov.uk 

 

Ni fydd unrhyw wybodaeth am ddisgyblion y gofynnir amdani at ddibenion cystadlu yn 
cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti. 
 

A beth bynnag rydych chi'n rhoi cais i mewn amdani,  
dymuniadau gorau brenhinol calonnog i chi! 

 

CYHOEDDI ENILLWYR 
 

Pryd fyddwn ni'n cyhoeddi enillwyr Cystadlaethau Coroni Brenin 
Siarl III Ysgolion Sir Ddinbych 2023? 
 

Cyhoeddir enillwyr cystadlaethau pob ysgol trwy Trydar 
@cyfoeth_enrich ar Ddydd Gwener 21ain Ebrill 2023. 
 

Pam na rowch neges ar Trydar? 
 

Heb os, Trydar yw'r ffordd orau i rannu a darganfod beth sy'n digwydd. 
Ymunwch â stori'r Coroni ar y cyfryngau cymdeithasol 
@cyfoeth_enrich a @DenbighshireCC gan ddefnyddio 
#Coroni23 Cofiwch rannu eich lluniau a/neu fideos. 
 

Cystadlaethau Gwyrddach 
 

Mae Menter Cyfoethogi'r Cwricwlwm Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych bob 
amser yn edrych am ffyrdd i leihau ein heffaith amgylcheddol. Er mwyn hybu prosiect mwy 
gwyrdd, byddwn yn cyfathrebu â'n hysgolion drwy e-bost a chyfryngau cymdeithasol - 
www.denbighshireenrichment.com a @cyfoeth_enrich. 
 

Eich Adborth 
 

Mae Menter Cyfoethogi'r Cwricwlwm Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych yn 
croesawu pob adborth ac yn defnyddio hyn wrth gynllunio rhaglenni'r dyfodol. Gellir anfon 
adborth am y gweithgareddau, y cystadlaethau, y gweithdai a'r digwyddiadau at 
sarah.dixon@sirddinbych.gov.uk 
 

Diolch i'n holl noddwyr a chefnogwyr ffyddlon! 
 

Pudding Compartment, Y Fflint: Am eich cefnogaeth ffyddlon a chyson i Fenter Cyfoethogi Cwricwlwm Sir Ddinbych. 
 

Clawr: Darlun wedi'i gomisiynu'n arbennig i goffáu coroni'r Brenin Siarl III 
gan Nigel Vaughan, Arlunydd, www.caricaturesbynigel.com © Cyngor Sir Ddinbych. 

 

Delweddau clipart am ddim wedi'u cyrchu a'u haddasu gan Fenter Cyfoethogi Cwricwlwm Sir Ddinbych. 
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1.‘Dyluniad Baner i’w Hedfan ar gyfer Coroni'r Brenin Siarl III’ 
 

Addas ar gyfer: Derbyn, Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6 

Dyddiad agor: Dydd Llun 6ed Chwefror 2023 
Dyddiad cau: Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023 

 

Cyn i chi ddechrau dylunio, rydyn ni eisiau i chi ddysgu popeth sydd yna i'w wybod am y 
Brenin Siarl III. Dysgwch am ei fywyd wrth iddo ddechrau ei deyrnasiad fel Brenin y Deyrnas 
Unedig a Phennaeth y Gymanwlad. Pryd ganwyd y Brenin Siarl III? Pryd ddaeth e'n frenin? 
Pryd mae ei goroni? Ble mae e'n byw? Ydy'r Brenin Siarl III yn briod? Pwy yw plant y Brenin 
Siarl III? Pa elusennau mae'n eu cefnogi? Sut mae'r Brenin Siarl III yn cefnogi materion 
amgylcheddol? Dewch i ddarganfod llawer o ffeithiau rhyfeddol am ein brenin newydd – er 
enghraifft, oeddech chi'n gwybod bod y Brenin Siarl III wedi ysgrifennu a darlunio llyfr i 
blant, ‘The Old Man Of Lochnagar’, a'i fod yn mwynhau peintio tirluniau gyda phaentiau 
dyfrlliw a chwarae'r soddgrwth. Mae'r Brenin Siarl III yn gallu siarad tipyn o Gymraeg hefyd! 
 

Y Brîff ‘drwy Apwyntiad Brenhinol’ 
Dylunio baner arbennig ar gyfer coroni'r Brenin Siarl III - gwaith coffa o gelf - sy'n 
seiliedig ar y thema ‘Brenin Siarl III - Duw Cadwer y Brenin’. 
 

Eich Dyluniad 
👑 Rhaid i bob dyluniad fod maint A4 ffurf tirwedd (nid ffurf portread); 
👑 Rhaid i geisiadau fod yn waith celf gwreiddiol y disgybl; 

👑 Gellir gwneud pob braslun mewn unrhyw gyfrwng: pensil, pen, golchi inc, siarcol, paent 
ac ati;  

👑 Ysgrifennwch ar gefn eich taflen A4 eich: Enw, Blwyddyn ac Enw Eich Ysgol; 
👑 Postiwch eich cais i Eleri Woolford, d/o Swyddfa Cymorth Busnes Cyfreithiol, 

Cyngor Sir Ddinbych, Blwch POST 62, Rhuthun, LL15 9AZ neu ei ddanfon â llaw i'r 

Dderbynfa yn Neuadd y Sir, Rhuthun, wedi'i chyfeirio at Eleri Woolford; 

👑 Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023. 
 

Awgrymiadau Da 
 Byddwch yn wreiddiol, yn feiddgar, yn lliwgar, yn greadigol fel bod eich dyluniad 

yn denu sylw; 
 Byddwch yn artistig - rydym yn chwilio am ddyluniadau dychmygus a fydd yn sefyll 

allan o'r dorf. 
 

Yr hyn y gallech ei ennill 
👑 Derbyn, Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 and 6: Gwobrau unigol sy'n briodol i oedran; 
👑 Enillydd Cyffredinol Sir Ddinbych: Bydd y dyluniad buddugol cyffredinol yn cael ei 

droi'n faner a grëwyd yn arbennig, a fydd yn cael ei hedfan yn Neuadd y Sir, Rhuthun, 
rhwng 5ed a 9fed Mai 2023, i goffáu coroni'r Brenin Siarl III. 

👑 Bydd prif enillydd cystadleuaeth y faner yn cael ei wahodd i seremoni chwifio'r faner yn 
Neuadd y Sir, Rhuthun, ar 5ed Mai 2023. 

👑 D.S. Bydd detholiad o'r ceisiadau gorau'n cael eu harddangos ar 
wefan Cyfoethogi Cwricwlwm Sir Ddinbych. 

👑 Bydd yr enillydd cyffredinol yn derbyn ymweliad gan VIP 

Cyngor Sir Ddinbych, a fydd yn cyflwyno'r faner go iawn 

iddynt, fel memento arbennig iawn a thystysgrif enillydd, yn 

eu hysgol. 
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2. ‘Ysgrifennu Brenhinol’ 
Bl. 1 a 2 

‘Pe bawn i’n Frenin neu’n Frenhines am ddiwrnod, pa 10 peth 

fyddwn i'n eu gwneud?’ 
 

Addas ar gyfer: Bl. 1 a 2 

Dyddiad agor: Dydd Llun 6ed Chwefror 2023 
Dyddiad cau: Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023 

 

Mae’n dda bod yn Frenin! Yn 73 mlwydd oed, y Brenin Siarl III yw’r person hynaf erioed i 
gymeryd ei le ar orsedd Prydain ac mae'r swydd yn dod gyda rhai pethau da annisgwyl, y 
tu hwnt i'r holl balasau, tlysau'r goron a'r trên brenhinol, ac ati. Oeddech chi'n gwybod, er 
enghraifft, ei fod yn berchen ar yr holl ddolffiniaid yn y Deyrnas Unedig? Ac os ydych chi'n 
meddwl nad yw hynny’n ddigon o fywyd gwyllt i'r brenin, byddwch chi'n falch o wybod ei 
fod hefyd yn berchen ar yr elyrch ar yr afon Tafwys hefyd. Ydych chi erioed yn meddwl sut 
beth fyddai bod yn frenin neu'n frenhines am ddiwrnod mewn gwirionedd? 
 

Y Brîff ‘drwy Apwyntiad Brenhinol’ 
Dywedwch wrthym pa 10 peth fyddech chi'n eu gwneud petae chi'n frenin neu'n 
frenhines am ddiwrnod. Fyddech chi'n newid y byd? Neu fyddech chi'n cael hwyl yn 
gwneud fel y mynnwch? Ydych chi'n meddwl y byddech chi'n ei fwynhau? Tybiwch mai 
am un diwrnod yn unig roedd gennych gyfoeth diderfyn, pŵer diderfyn, a gallech 
wneud unrhyw beth yr oeddech ei eisiau. Gallech ofyn am awyren jet a hedfan unrhyw 
le yn y byd. Neu gallech fynd ar sbri siopa a pheidio byth â rhedeg allan o arian. Neu fe 
allech chi brynu cartref, neu ddau neu dri, newydd ac mae gennych chi ddigon wedyn i 
brynu cant o gartrefi arall yfory.  
 

Awgrymiadau Da 
👑 Defnyddiwch y templed brenhinol a ddarperir ar eich cyfer ac ysgrifennu eich 10 

Peth Gorau y byddech yn eu gwneud yn Gymraeg neu Saesneg;  
👑 Gallech chi gynnwys lluniau hefyd; 
👑 Cofiwch roi eich Enw, Blwyddyn ac Enw Eich Ysgol ar eich cofnod; 
👑 Darllenwch yn ôl dros eich gwaith ysgrifennu i wirio nad ydych wedi gwneud unrhyw 

gamgymeriadau atalnodi, na defnyddio geiriau sydd wedi cael eu camsillafu; 
👑 Postiwch eich cais at Eleri Woolford, d/o Swyddfa Cymorth Busnes 

Cyfreithiol, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch POST 62, Rhuthun, LL15 9AZ 
neu ei ddanfon â llaw i'r Dderbynfa yn Neuadd y Sir, Rhuthun, wedi'i 
chyfeirio at Eleri Woolford; 

👑 Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023. 
 

Yr hyn y gallech ei ennill 
👑 Gwobr unigol sy'n briodol i'w hoedran; 
👑 D.S. Cyhoeddir detholiad o'r ceisiadau ysgrifenedig gorau ar 

wefan Cyfoethogi Cwricwlwm Sir Ddinbych; 
👑 Bydd enillwyr pob categori yn derbyn ymweliad gan VIP 

Cyngor Sir Ddinbych, a fydd yn cyflwyno tystysgrif a gwobr 
enillydd yn yr ysgol. 
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Enw: _______________________________________ Blwyddyn: ____________________ 
 

Ysgol: __________________________________________________________________________ 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postiwch eich cais i Eleri Woolford, d/o Swyddfa Cymorth Busnes Cyfreithiol, Cyngor Sir Ddinbych, 
BLWCH POST 62, Rhuthun, LL15 9AZ neu ei ddanfon â llaw i'r Dderbynfa yn Neuadd 

y Sir, Rhuthun, wedi'i chyfeirio at Eleri Woolford erbyn DYDD GWENER 31ain MAWRTH 2023. 

 

 

 

  

‘Pe bawn i’n Frenin neu’n Frenhines am 

ddiwrnod, pa 10 peth fyddwn i'n eu gwneud?’ 
Bl. 1 a 2 

TEMPLED 
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‘Ysgrifennu Brenhinol’ 
Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6  

Cerdd Coroni i’r Brenin Siarl III 
 

Addas ar gyfer: Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6 
Dyddiad agor: Dydd Llun 6ed Chwefror 2023 

Dyddiad cau: Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023 
 

Mae’r criw o bobl sy’n cefnogi’r Brenin Siarl III yn cynnwys bardd swyddogol, personol. Mae'n 
swydd anrhydeddus yn dechnegol, ond mae'n swydd eithaf pwysig mewn gwirionedd - mae 
disgwyl i'r bardd llawryfog Prydeinig ysgrifennu cerddi sy'n coffáu achlysuron pwysig ac ers 2019, 
y bardd llawryfog presennol yw Simon Armitage, bardd, dramodydd a nofelydd Seisnig. Yn ôl pan 
grëwyd y rôl ym 1668, gan y Brenin Siarl II, talwyd £200 y flwyddyn i'r bardd (John Dryden) a 
chasgen o win Ynysoedd Dedwydd. Y dyddiau hyn, telir y bardd gyda chasgen o sieri. 
 

Mae'r Brenin Siarl III a’r Frenhines Cydweddog Camilla, ill dau yn hoff iawn o farddoniaeth. 
Mae'r Brenin Siarl III hyd yn oed wedi adrodd ei hoff gerddi ar radio'r BBC i ddathlu Dyddiau 
Barddoniaeth Cenedlaethol a Byd Eang. 
 

Y Brîff ‘drwy Apwyntiad Brenhinol’ 
Fel bardd ifanc o Sir Ddinbych, hoffem i chi gyfansoddi cerdd ddathlu i goffáu coroni Brenin 
Siarl III.  
 

👑 Defnyddiwch y templed brenhinol a ddarperir i ysgrifennu eich cerdd arbennig iawn eich hun, 
yn Gymraeg neu Saesneg;  

👑 Gallech gynnwys lluniau hefyd; 
👑 Cofiwch gynnwys: Eich Enw, Blwyddyn ac Enw Eich Ysgol; 

👑 Darllenwch yn ôl dros eich gwaith ysgrifennu i wirio nad ydych wedi gwneud unrhyw 
gamgymeriadau atalnodi, na defnyddio geiriau sydd wedi cael eu camsillafu; 

👑 Postiwch eich cais i Eleri Woolford, d/o Swyddfa Cymorth Busnes Cyfreithiol, 
Cyngor Sir Ddinbych, Blwch POST 62, Rhuthun, LL15 9AZ neu ei ddanfon â llaw i'r 
Dderbynfa yn Neuadd y Sir, Rhuthun, wedi'i chyfeirio at Eleri Woolford; 

👑 Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023. 
 

Beth ddylai eich cerdd ei gynnwys? 
 

Awgrymiadau Da 
Chi sy'n penderfynu'n llwyr ar hyn ond dyma rai o'n hawgrymiadau i'ch rhoi ar ben ffordd:- 
 

 Gallech ddymuno Coroni Hapus i'r Brenin a dymuno'n dda iddo ar gyfer y dyfodol; 
 Efallai y byddwch hefyd am fyfyrio arno'n paratoi i fod yn Frenin a rhoi gwybod iddo sut 

rydych chi'n teimlo am ei fywyd o wasanaeth i'r Deyrnas Unedig a'r Gymanwlad; 
 Efallai y bydd eich cerdd hefyd yn adlewyrchu'r brenin fel person, ei deulu, y pethau y bydd 

yn eu gwneud a'r gwledydd y bydd yn teyrnasu drostynt, ei hobïau a'i ddiddordebau gan 
gynnwys yr amgylchedd, yr elusennau y mae'n eu cefnogi a'i fywyd fel brenin sy'n gweithio.   

 

Yr hyn y gallech ei ennill 
👑 Gwobr unigol sy'n briodol i'w hoedran; 
👑 D.S. Cyhoeddir detholiad o'r ceisiadau ysgrifenedig gorau ar wefan Cyfoethogi Cwricwlwm 

Sir Ddinbych; 
👑 Bydd enillwyr pob categori yn derbyn ymweliad gan VIP Cyngor Sir 

Ddinbych, a fydd yn cyflwyno tystysgrif a gwobr enillydd yn yr ysgol. 
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Enw: _______________________________________ Blwyddyn: ____________________ 
 

Ysgol: __________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

Postiwch eich cais i Eleri Woolford, d/o Swyddfa Cymorth Busnes Cyfreithiol, Cyngor Sir Ddinbych,  
BLWCH POST 62, Rhuthun, LL15 9AZ neu ei ddanfon â llaw i'r Dderbynfa yn Neuadd y Sir, Rhuthun, 
wedi'i chyfeirio at Eleri Woolford erbyn DYDD GWENER 31ain MAWRTH 2023. 
 

 

 

  
Cerdd Coroni i’r Brenin Siarl III 

Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6 
TEMPLED 
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‘Ysgrifennu Brenhinol’ 
Bl. 7, 8 a 9: Pa fath o Frenin fyddech chi’n hoffi i Siarl III fod? 
 

Addas ar gyfer: Bl. 7, 8 a 9 

Dyddiad agor: Dydd Llun 6ed Chwefror 2023 

Dyddiad cau: Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023 
 

Y Brenin Siarl III yw'r etifedd hiraf i'r orsedd yn hanes Prydain. Mae ei 
brentisiaeth fel etifedd, sydd wedi parhau am 70 mlynedd, wedi ei wneud 
yn frenin newydd hynaf sydd wedi ei baratoi orau (yn 73 mlwydd oed) 
erioed i gymryd ei le ar yr orsedd. Mae'r Brenin newydd yn cael ei 
ddisgrifio fel ffigwr di-baid o brysur, wedi'i yrru, yn 'fwndel o egni', gan 
gymryd llwyth gwaith enfawr. Mae'n wirioneddol angerddol am les y 
genhedlaeth nesaf.   
 

Rydym wedi adnabod Charles ei holl fywyd. Ond, hyd yn oed gyda'r 
aros hwnnw am 70 mlynedd, ydi o'n barod i gymryd lle ei fam annwyl? 
Deellir i’r Brenin fod eisiau moderneiddio, lleihau nifer y teulu 
brenhinol swyddogol ac mae disgwyl bod newidiadau rôl ar fin 
digwydd i gyd-fynd â disgwyliadau'r 21ain ganrif.   
 

Y Brîff ‘drwy Apwyntiad Brenhinol’ 
Ar ddechrau y cyfnod Carolean, i'r frenhiniaeth oroesi, sut hoffech chi deyrnasiad y Brenin 
Siarl III fynd yn ei flaen i sicrhau newid a pha heriau ydych chi'n meddwl sydd o'ch blaen? 

 

👑 Gellir ysgrifennu'r ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg; 
👑 Y cyfrif geiriau mwyaf yw 1,500 o eiriau ar gyfer ceisiadau. Nid oes isafswm cyfrif geiriau; 
👑 Darllenwch yn ôl dros eich gwaith ysgrifennu i wirio nad ydych wedi gwneud unrhyw 

gamgymeriadau atalnodi, na defnyddio geiriau sydd wedi cael eu camsillafu; 
👑 Postiwch eich cais i Eleri Woolford, d/o Swyddfa Cymorth Busnes Cyfreithiol, 

Cyngor Sir Ddinbych, Blwch POST 62, Rhuthun, LL15 9AZ neu ei ddanfon â llaw 
i'r Dderbynfa yn Neuadd y Sir, Rhuthun, wedi'i chyfeirio at Eleri Woolford; 

👑 Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023. 
 

Awgrymiadau Da 
 Gwnewch rywfaint o ymchwil i pam y bydd teyrnasiad y Brenin Siarl III yn wahanol iawn 

ac yn llawer llai dadleuol nag y gellid fod wedi'i ragweld. 
 Yn ymarferol, mae'r Brenin Siarl III yn ymwybodol iawn o'r newidiadau y mae'n rhaid eu 

cyflwyno. 
 Mae'n cydnabod hawl aelodau unigol o fewn y Gymanwlad i ddewis eu llwybr eu hunain 

yn annibynnol, ar wahân i’w perthynas personol efo’r teulu brenhinol os ydynt yn 
penderfynu hynny. 

 Mae'r Brenin bellach yn wynebu'r dasg o barhau i fod yn ddylanwad unol a pharhaol a 
chyson i ddilyn dylanwad y Frenhines yng nghanol y bywyd cenedlaethol. 

 

Yr hyn y gallech ei ennill 
👑 Gwobr unigol sy'n briodol i'w hoedran; 
👑 D.S. Cyhoeddir detholiad o'r ceisiadau ysgrifenedig gorau ar wefan 

Cyfoethogi Cwricwlwm Sir Ddinbych; 
👑 Bydd yr enillydd yn derbyn ymweliad gan VIP Cyngor Sir Ddinbych, a 

fydd yn cyflwyno tystysgrif a gwobr enillydd iddynt yn yr ysgol. 
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3. ‘Offer Gwneud Brenin’ ar gyfer Coroni:  

Dyluniwch eich orb, eich teyrnwialen a’ch coron eich hun 
 

Addas ar gyfer: Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9 

Dyddiad agor: Dydd Llun 6ed Chwefror 2023 

Dyddiad cau: Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023 
 

Yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi'r Frenhines Elizabeth II ar 8fed Medi 2022, etifeddodd Tywysog Cymru 
yr orsedd ar unwaith fel y Brenin Siarl III. Bydd ei goroni'n cael ei gynnal ar 6ed Mai 2023. Yn yr oesoedd 
canol a'r Tuduriaid, digwyddodd y rhan fwyaf o goroni yn gyflym iawn ar ôl marwolaeth y frenhines flaenorol. 
Mewn canrifoedd mwy diweddar, mae’r  coroni wedi digwydd hyd at flwyddyn neu fwy ar ôl cymeryd y 
swydd, allan o barch i'r brenin neu frenhines flaenorol ac i ganiatáu amser i'r paratoadau. Yn ystod Coroni'r 
Brenin Siarl III, bydd Camilla, gynt Duges Cernyw, yn cael ei choroni'n Frenhines Cydweddog. Y tri 
gwrthrych pwysicaf y mae'r frenin yn derbyn yw'r orb, y teyrnwialen a’r peth pwysicaf oll - y goron. Mae'r 
gwrthrychau hyn, yr ydym wedi eu galw'n ‘Offer Gwneud Brenin’ a'r gwerthoedd maen nhw'n eu 
cynrychioli, yn cael eu trosglwyddo o un frenin/frenhines i'r nesaf. 

• Mae Orb y Sofren yn cynrychioli grym Duw dros y byd; 

• Mae Teyrnwialen y Sofren gyda Chroes yn cynrychioli grym y brenin/frenhines ac yn eu hatgoffa 
bod yn rhaid iddynt reoli gyda chyfiawnder (tegwch); 

• Coron Sant Edward yw'r pwysicaf a sanctaidd o'r gwrthrychau a dim ond ar gyfer y coroni ei hun y 
mae'n cael ei ddefnyddio. 

 
 

Y Brîff ‘drwy Apwyntiad Brenhinol’ 
Creu eich orb, eich teyrnwialen a'ch coron eich hun, gan ddefnyddio deunyddiau wedi'u hail-gylchu gan 
fwyaf.  
 
 

Eich ‘Offer Gwneud Brenin’ 
👑 Rhowch cais i mewn fel unigolyn, grŵp dosbarth, blwyddyn neu ysgol gyfan; 
👑  Ysgrifennwch ddisgrifiad byr iawn o'r gwrthrychau rydych chi'n bwriadu eu gwneud. Dylech gynnwys y 

deunyddiau rydych chi'n bwriadu eu gwneud gyda nhw a disgrifio lle rydych chi'n bwriadu dod o hyd 
iddyn nhw;  

👑 Lluniwch fraslun o'ch orb, eich teyrnwialen a'ch coron; 

👑 Gwnewch eich ‘Offer Gwneud Brenin’ unigryw eich hun a phan fydd wedi gorffen, tynnu llun/fideo 
ohono, fel y gellir ei gofrestru'n ddigidol;   

👑 Rhaid anfon pob cais, gan gynnwys ffotograffau, clipiau fideo, a disgrifiadau byr yn ddigidol 
trwy e-bost at sarah.dixon@sirddinbych.gov.uk erbyn Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023. 
Rhaid i'r ceisiadau fod efo ffurflen mynediad grŵp neu unigolyn wedi’i gwblhau'n llawn 
(gweler tud. 12), hyd at 3 ffotograff a chlip fideo hyd at 3 munud o hyd. Rhaid gofyn am 
ganiatâd rhiant/gwarcheidwad cyfreithiol pob myfyriwr, cyn ei gyflwyno, gan y bydd ffotograffau a 
fideo o gofnodion yn cael eu defnyddio ar y wefan, y cyfryngau cymdeithasol, e-bost a'r wasg; 

👑 Ni ddylid anfon unrhyw waith celf ei hun yn gorfforol i Gyngor Sir Ddinbych; 
👑 Caiff y ceisiadau eu beirniadu ar ansawdd celf, dehongli'r thema, creadigrwydd. Ar gyfer ceisiadau 

grŵp, bydd lefel y cydweithio'n cael ei feirniadu. 
 

Awgrymiadau Da 
 Mae'r Rhyngrwyd yn adnodd gwych ar gyfer edrych ar ffyrdd o ddefnyddio deunyddiau wedi'u 

hailgylchu ar gyfer celf, ac ati; 
 Arbrofwch gyda thecstilau, cerflunwaith, deunyddiau wedi'u hailgylchu ac ecogyfeillgar, 

collage - mae unrhyw beth yn bosibl a derbyniol; 
 Rydym yn chwilio am Artistiaeth, Crefftwaith, Ymdrech, Anhawster Technegol ac Apêl 

Weledol. 
 

Yr hyn y gallech ei ennill 
👑 Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9: Gwobrau oedran-briodol; 
👑 Enillydd Cyffredinol Sir Ddinbych: Bydd y grŵp buddugol cyffredinol o wrthrychau sy'n creu'r 

brenin yn ennill i’r ysgol ‘Tlws Coronog y Brenin Siarl III’; 
👑 D.S. Bydd detholiad o'r ceisiadau gorau'n cael eu harddangos ar wefan Cyfoethogi 

Cwricwlwm Sir Ddinbych;  
👑  Bydd yr enillydd cyffredinol yn derbyn ymweliad gan VIP Cyngor Sir Ddinbych, a 

fydd yn cyflwyno tlws a thystysgrif enillydd iddynt, yn eu hysgol. 
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Enw e.e. Unigolyn / Ysgol / Grŵp: __________________________________  
 
Nifer y Myfyrwyr dan sylw: _______________________________________  
 
Grŵp Oedran 

 Bl. 1 a 2 

 Bl. 3 a 4 

 Bl. 5 a 6 

 Bl. 7, 8 a 9 
 
Enw Cyswllt (athro / oedolyn / rhiant / gwarcheidwad): _____________________________ 
  
Cadarnhaf fod y cyswllt dros 18 oed 
 
E-bost Cyswllt:  ____________________________________ 
 
Cyfeiriad Cyswllt: ____________________________________ 
 
   ____________________________________ 
 
Tref/Dinas:  ____________________________________ 
 
Sir:  ____________________________________ 
 
Côd Post:  ____________________________________  
 
Disgrifiad Mynediad (hyd at 300 gair) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyflwyno Llun/iau (hyd at 3 delwedd) 
 

Cyflwyno Fideo (hyd at 3 munud) 
 

Rwy'n cadarnhau bod gennyf ganiatâd gan riant/gwarcheidwad pob myfyriwr y gellir defnyddio'r lluniau/fideo a 
gyflwynir ar wefannau'r CSDd a'r cyfryngau cymdeithasol ac mewn e-byst - ar gyfer y wasg. 
 

Rwyf wedi darllen ac yn cytuno i delerau ac amodau'r Cystadlaethau Ysgolion. 
 

Rhaid anfon pob cais, gan gynnwys ffotograffau, clipiau fideo, a disgrifiadau byr yn ddigidol drwy e-bost i 
sarah.dixon@sirddinbych.gov.uk erbyn Ddydd Gwener 31st Mawrth 2023. 

‘Offer Gwneud Brenin’ ar gyfer Coroni:  
Dyluniwch eich orb, eich teyrnwialen a’ch coron eich hun 

Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9 
TEMPLED 
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‘Coron a Gogoniant’: Addurno Coron y Brenin 
Derbyn, Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6 
 

Addas ar gyfer: Derbyn, Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6 
Cofrestrwch ac archebwch eich bisgedi: Dydd Gwener 17eg Chwefror 2023 
Dyddiad cau: Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023 

 

“Mae siapiau coron Pudding Co.wedi’u pobi,  
I’w bwyta Amser Te Prynhawn y Coroni, 
Angen arnynt nawr eu haddurno’n ddel,  

‘da ‘Sprinkles’ i Frenin- peth na chawsom am sbel.” 
 

GWAHODDIAD CYSTADLEUAETH  
ADDURNO BISGEDI CORONI  

 

“Mae Pudding Compartment, o fwrdeistref frenhinol hynafol y Fflint,  

Wedi cael gorchymyn i bobi dwsinau llawer o  

fisgedi siâp y goron ar gyfer cystadleuaeth addurno bisgedi 'Gwir Frenhinol.” 

 

Rhennir y gystadleuaeth yn 2 brif elfen:- 
1. Plant i liwio yn y templed siâp coron a ddarperir;  
2. Yna bydd disgyblion yn addurno bisged ar ffurf y goron (i'w ddarparu) yn ôl eu dyluniad 

unigryw eu hunain.  
 

Mae cynrhychiolwyr answyddogol ‘Ty Brenhinol’ ei Mawrhydi o fewn CSDd 
yn addo darparu:- 
 

👑  Bisgedi siâp y goron; a 
👑 Pecynnau addurno eisin. 

 

Mae ysgolion hefyd yn cael eu hannog i ddarparu eitemau addurno ychwanegol eu hunain. 
 

Sut i roi cais i mewn   
Cofrestrwch ddiddordeb eich ysgol i gymryd rhan yn ‘Addurno Coron y Brenin’ drwy e-bost 
at sarah.dixon@sirddinbych.gov.uk erbyn Dydd Gwener 17eg Chwefror 2023. Byddwn 
yn ymdrechu i ddarparu eich bisgedi a'ch pecynnau addurno eisin w/c 6ed Mawrth 2023. 

 

Beirniadu 
Gwahoddir ysgolion yn ‘frenhinol’ i benodi eu beirniaid eu hunain o few neu hysgol - Pennaeth, 
Aelod(au) Staff, Cogydd Ysgol, Llywodraethwyr. O'r holl fisgedi addurnedig, rhaid iddynt 
ddewis ‘Bisgedydd Serennol’/‘Star Biscuiteer’ eu hysgol ac e-bostio manylion yr enillydd - 
Enw, Oed a Blwyddyn Ysgol, ynghyd â llun o'r fisged fuddugol i 
sarah.dixon@sirddinbych.gov.uk erbyn Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023. 
 

Yr hyn y gallech ei ennill 
Bydd y teitl ‘Bisgedydd Serennol’/‘Star Biscuiteer’, yn cael ei ddyfarnu i bob enillydd 
ysgol, ynghyd â thystysgrif. Yna bydd enillwyr yr ysgol yn cael eu rhoi i mewn am y fraint o 
fod yn ‘Bencampwr Fisgedydd y Coroni’ a bydd yn cael gwobr arbennig, sy'n addas i'r 
Coroni. 
 

-13- 



 

 

  

 
 
 
 

 

Enw: _______________________________________ Blwyddyn: ____________________ 

 

Ysgol: _________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
E-bostiwch manylion eich ‘Bisgedydd Serennol’/‘Star Biscuiteer’ - 

Enw, Oedran a Blwyddyn Ysgol, ynghyd â ffotograff o'r bisged fuddugol i 
sarah.dixon@sirddinbych.gov.uk erbyn Dydd Gwener Friday 31ain March 2023. 

 

‘Addurno Coron y Brenin’ 
Derbyn, Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6 

TEMPLED 
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‘Bake-Off Iau’: Coroni 2023  
Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9 
 

Addas ar gyfer: Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9 

Dyddiad agor: Dydd Llun 6ed Chwefror 2023 

Dyddiad cau: Dydd Gwener 31st Mawrth 2023 
 

Pe baech chi'n gallu bwyta pa bynnag gacen oeddech chi eisiau, beth fyddech chi'n ei ddewis dro ar 
ôl tro? Onid yw hynny'n sicr sut beth yw bod yn aelod o'r teulu brenhinol? Beth am gael bwyta eich 
hoff gacen bob dydd o'r wythnos, os da chi’n dewis hynny. Nid yw'r Brenin Siarl III yn bwyta cinio 
ond bydd yn stopio am de am 5yp bob dydd, yn aml gyda'r Frenhines Cydweddog, ar gyfer 
brechdanau a thafell o gacen ffrwythau.   

 

Y Brîff ‘drwy Apwyntiad Brenhinol’ 
I ddathlu coroni'r Brenin Siarl III, rydan ni yn edrych am gacennau gwych a phobi cacennau 
arbennig i fod ar y canol yn y dathliadau – yn anarferol,brenhinol, traddodiadol... a blasus! 
Allwch chi guro cacen y Frenhines Elizabeth, a gafodd ei pharatoi ar gyfer coroni Elizabeth II yn 
1953? Bydd y gacen fuddugol yn rhan bwysig o'n dathliadau, gan nodi coroni'r Brenin Siarl III. 
Hefyd bydd angen i chi ysgrifennu dim mwy na 50-70 gair, gan esbonio pam rydych chi'n 
meddwl bod eich cacen chi yn addas i roi gerbron y Brenin. 
 
Rydyn ni'n gwybod bod digon o bobyddion iau gwych ar gael yn ysgolion Sir Ddinbych, felly 
gwisgwch eich ffedogau , oherwydd ein rydym yn gosod her bobi hynod gyffrous i chi a lansio ein 
‘Bake-Off Iau’ yn arbennig i chi.   
 

DS: Gofynnwn yn garedig i ysgolion gynnal y gystadleuaeth pobi eu hunain, o 
fewn eu hysgol. 

 

Awgrymiadau Da 
👑 Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud ychydig o ymchwil cyn pobi; 
👑 Dewch o hyd i rysáit sy'n mynd i blesio a syfrdanu pobl oherwydd y safon - efallai bod 

gennych rysáit rydych chi'n ei hoffi, a gallwch ychwanegu eich twist coroni eich hunan neu 
ddefnyddio rysáit teuluol cudd; 

👑 Peidiwch ag anghofio eich paragraff 50-70 gair, gan esbonio pam eich bod yn meddwl 
bod eich pobi’n addas ar gyfer y Brenin;  

👑 Gwneir cacen arbennig gydag angerdd a balchder, felly byddem wrth ein boddau'n clywed y 
stori y tu ôl i'ch cais. Efallai i'r rysáit gael ei ysbrydoli gan fywyd Ei Mawrhydi Y Brenin, 
wedi ei drosglwyddo drwy genedlaethau eich teulu, neu'n cofio un o'ch atgofion arbennig 
eich hunan. 

 

Beirniadu 
Gwahoddir ysgolion yn ‘frenhinol’ i benodi eich beirniaid o fewn yr ysgol eich hunain - 
Pennaeth, Aelod(au) Staff, Cogydd Ysgol, Llywodraethwyr. O'r holl gacennau, rhaid 
dewis eu ‘Seren Bobydd’ ac e-bostio manylion yr enillydd – Enw, Oedran a Blwyddyn 
Ysgol, ynghyd â llun o'r gacen fuddugol a'r paragraff esboniadol byr i 
sarah.dixon@sirddinbych.gov.uk erbyn Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023.   
 

Yr hyn y gallech ei ennill 
Bydd teitl ‘Seren Bobydd’, yn cael ei ddyfarnu i bob enillydd ysgol, ynghyd â 
thystysgrif. Yna bydd enillwyr yr ysgol yn cael eu henwi fel ‘Pencampwr Bake-
Off Iau y Coroni 2023’ gyda gwobr arbennig, sy'n addas ar gyfer y coroni. 

 

Pob lwc, a’r pobydd gorau fydd yn ennill! 
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Enw: _______________________________________ Blwyddyn: _____________________ 

 

Ysgol: _________________________________________________________________________ 

 
 

Rhowch Enw i’ch Cacen:_____________________________________________________ 
 
 

Ysgrifennwch ddim mwy na 50-70 gair i ddweud wrthym pam rydych chi'n meddwl bod 
eich Gwaith pobi yn addas i’w gyflwyno o flaen y Brenin. 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

E-bostiwch eich manylion ‘Pobydd Serennol’/‘Star Baker’ - Enw, Oedran a Blwyddyn Ysgol,  
ynghyd â ffotograff o'r gacen fuddugol a'r paragraff esboniadol byr i 

sarah.dixon@sirddinbych.gov.uk erbyn Dydd Gwener 31ain Mawrth 2023. 

 
 
 
 
 

‘Bake-Off Iau’: Coroni 2023 
Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9 

TEMPLED 

 



   

 
 

  

 

50 Ffeithiau am y Brenin Siarl III 
 

1. Enw llawn y Brenin Siarl III yw Charles Philip Arthur George. 
2. Ganed y Brenin Siarl III ar 14eg Tachwedd 1948. 
3. Daeth y Brenin Siarl III yn Frenin ar 8 Medi 2022. 
4. Mae gan y Brenin Siarl III ddau o blant - William a Harry. 
5. Y Brenin Siarl III oedd yr etifedd a wasanaethodd hiraf yn hanes Prydain. 
6. Mae'r Brenin Siarl III yn or-ŵyr i Siôr V.  
7. Ar adeg ei eni, roedd Siarl yn ail yn y linell etifeddu ar gyfer yr orsedd, y tu ôl i'w  

fam, a oedd ar y pryd yn Dywysoges Cymru. 
8. Ganwyd y Brenin Siarl III am 9.14yh ac roedd yn pwyso 7 pwys 6 owns. 
9. Ganwyd Siarl ym Mhalas Buckingham. 
10. Roedd y Brenin Siarl III yn dair pan gymerodd ei fam, y Frenhines Elizabeth II, yr orsedd. 
11. Crewyd Siarl yn Dywysog Cymru ac yn Iarll Caer ar y 26ain o Orffennaf 1958. 
12. Y Tywysog Siarl oedd etifedd cyntaf y Teulu Brenhinol i ennill gradd prifysgol ym 1971. 
13. Mae gan y Brenin Siarl III dri brawd a chwaer - Anne, Andrew ac Edward. 
14. Mae'r Brenin Siarl III yn fab i'r Frenhines Elizabeth II a'r Tywysog Philip. 
15. Mae'r Brenin Siarl III yn blentyn hynaf. 
16. Y Brenin Siarl III yw ŵyr y Brenin Siôr VI. 
17. Ganwyd y Brenin Siarl III yn ystod teyrnasiad ei daid. 
18. Fel Tywysog Cymru, preswylfa swyddogol Siarl oedd Clarence House. 
19. Yn 1981, priododd y Brenin Siarl III â'r Arglwyddes Diana Spencer. 
20. Gwahanodd Diana a Siarl ym 1992 ac ysgarodd yn swyddogol ym 1996. 
21. Yn 2005, priododd Siarl â Camilla Parker Bowles. 
22. Yn 2022, daeth Camilla yn Frenhines Cydweddog i'r Brenin Siarl III. 
23. Bu farw mam y Brenin Siarl III, y Frenhines Elizabeth II ar 8 Medi 2022, yn 96 oed. 
24. Bu farw tad y Brenin Siarl III, y Tywysog Philip Dug Caeredin ar 9fed o Ebrill 2021, yn 99 oed. 
25. Siarl oedd yr unig aelod o'r teulu brenhinol i gael priodas sifil yn hytrach na phriodas Eglwys Lloegr. 
26. Bu farw cyn-wraig y Brenin Siarl III, Diana Tywysoges Cymru, ar 31 Awst 1997. 
27. Fel mae pethau’n sefyll, yn 2023, mae gan y Brenin Siarl III 5 o wyrion. 
28. Y Brenin Siarl III oedd y tywysog cyntaf i weld ei fam yn cael ei choroni'n sofran. 
29. Mae'r Brenin Siarl III yn awdur. Ysgrifennodd a chyhoeddodd 'The Old Man of Lochnagar' yn 1980. 
30. Mae'r Brenin Siarl III yn amgylcheddwr ac yn cefnogi ffermio organig ac atal newid hinsawdd. 
31. Fel Tywysog Cymru, cefnogodd Siarl dros 400 o elusennau a sefydliadau. 
32. Gwasanaethodd Siarl yn y lluoedd arfog. 
33. Astudiodd y Brenin Siarl III archaeoleg ac anthropoleg yn ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Caergrawnt, 

gan newid i hanes am weddill ei radd. 
34. Tra yn yr ysgol, chwaraeodd y Brenin Siarl III y piano, trwmped a soddgrwth. 
35. Mae'r Brenin Siarl III yn mwynhau chwarae chwaraeon, yn enwedig polo, a chwaraeodd fel dyn ifanc. 
36. Mae'r Brenin Siarl III yn hoffi sgïo, pysgota a phaentio. 
37. Mae'r Brenin Siarl III yn berchen ar ei frand ei hun o wisgi, o'r enw Barrogill. 
38. Cafodd y Brenin Siarl III ei adenydd hedfan awyrennau gan yr Awyrlu Brenhinol ym mis Awst 1971, a’i enw 

yn yr awyrlu oedd Awyr-Lefftenant Wales. 
39. Yn 2022, daeth Siarl yn frenin ac etifeddodd y goron a llawer o stadau Brenhinol. 
40. Ar ôl iddo ymuno â'r orsedd, etifeddodd y Brenin Siarl III Balas Buckingham, y breswylfa frenhinol enwocaf 

yn y Deyrnas Unedig. 
41. Mae Siarl a Camilla wedi bod yn drigolion Clarence House ers bron i 20 mlynedd, ar ôl byw yno ers 2003. 
42. Treuliodd y Brenin Siarl III lawer o'i blentyndod yng Nghastell Windsor. 
43. Yn 73 mlwydd oed, y Brenin Siarl III yw'r person hynaf erioed i gymeryd gorsedd Prydain. 
44. Ym mis Tachwedd 2022, mae dau brif weinidog wedi gwasanaethu'r Brenin Siarl III - Liz Truss a Rishi 

Sunak. 
45. Y Brenin Siarl III yw'r trydydd Siarl i reoli'r DU. 
46. Mae'r Brenin Siarl III wedi sefydlu bron i ugain o elusennau. 
47. Yn 2017-18, ymgymerodd Siarl a'r Dduges â 600 o ddyletswyddau cyhoeddus o fewn DU ac o amgylch y byd. 
48. Siarl yw llywydd neu noddwr dros 20 o sefydliadau celfyddydol perfformio, sy'n cynnwys y Coleg Cerdd 

Brenhinol, yr Opera Frenhinol a Cherddorfa Siambr Lloegr. 
49. Mae'r Brenin Siarl III wedi ymweld â bron i 100 o wledydd ledled y byd. 
50. Cynhelir coroni'r Brenin Siarl III Ddydd Sadwrn 6ed Mai 2023. 
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Celf Pixel y Brenin Siarl III 
 Lliwiwch y sgwâr gan ddefnyddio'r allwedd i ddatgelu'r ddelwedd 

 
Alwedd 
 

Beige Golau 

Llwyd 

Glas  

Beige Tywyll 

Gwyn 

 

Du 
 

Coch 

Glas Tywyll 

Aur  

Glas Golau 

Gwyrdd 

 



 

 
 

Dathlu Coroni’r Brenin Siarl III - Amserlen  
 

Cystadleuaeth Yn Addas ar gyfer Dyddiad cau Beth allai eich myfyrwyr ei ennill 

1. Dyluniad Chwifio Baner ar gyfer 
Coroni’r Brenin Siarl III - ‘Duw 
Cadwer y Brenin’ 
 
(Maes Dysgu'r Celfyddydau Mynegiannol  
a Phrofiad) 

 

👑 Derbyn 
👑 Bl. 1 a 2 
👑 Bl. 3 a 4 
👑 Bl. 5 a 6 
 

 
Dydd Gwener  

31ain March 2023 

 Derbyn, Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6: Gwobrau unigol sy'n briodol i oedran; 

 Enillydd Cyffredinol Sir Ddinbych: Bydd y dyluniad buddugol cyffredinol yn cael ei 
droi'n faner a grëwyd yn arbennig, a fydd yn cael ei hedfan yn Neuadd y Sir, Rhuthun, 
rhwng 5ed a 9fed Mai 2023, i goffáu coroni'r Brenin Siarl III; 

 Bydd prif enillydd cystadleuaeth y faner yn cael ei wahodd i seremoni chwifio'r faner yn 
Neuadd y Sir, Rhuthun, ar 5ed Mai 2023; 

 D.S. Bydd detholiad o'r ceisiadau gorau'n cael eu harddangos ar wefan Cyfoethogi 
Cwricwlwm Sir Ddinbych; 

 Bydd yr enillydd cyffredinol yn derbyn ymweliad gan VIP Cyngor Sir Ddinbych, a fydd yn 
cyflwyno'r faner go iawn iddynt, fel memento arbennig iawn a thystysgrif enillydd, yn eu 
hysgol.   

2. ‘Ysgrifennu Brenhinol’ 
 
(Meysydd Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, 
Llythrennedd a Chyfathrebu a 
Dyniaethau) 

 

👑 Bl. 1 a 2 
👑 Bl. 3 a 4 
👑 Bl. 5 a 6 
👑 Bl. 7, 8 a 9 
 
 
 

 
Dydd Gwener  

31ain March 2023 

Bl. 1 a 2: ‘Pe bawn i'n Frenin neu’n Frenhines am ddiwrnod, pa 10 peth fyddwn 
i'n eu gwneud?’ 
Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6: Cerdd Coroni i'r Brenin Siarl III 
Bl. 7, 8 a 9: Pa fath o Frenin fyddech chi'n hoffi i Siarl III fod? 

 Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7,8 a 9: Gwobrau unigol sy'n briodol i oedran; 

 D.S. Bydd detholiad o'r ceisiadau gorau'n cael eu harddangos ar wefan Cyfoethogi 
Cwricwlwm Sir Ddinbych; 

 Bydd enillwyr pob categori yn derbyn ymweliad gan VIP Cyngor Sir Ddinbych, a fydd yn 
cyflwyno tystysgrif a gwobr enillydd yn yr ysgol. 

3. ‘Offer Gwneud Brenin’ ar gyfer 
Coroni: Dyluniwch eich orb, eich 
teyrnwialen a’ch coron eich hun 
(Meysydd Dysgu a Phrofiad 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg a 
Chelfyddydau Mynegiannol) 

 

👑 Bl. 1 a 2 
👑 Bl. 3 a 4 
👑 Bl. 5 a 6 
👑 Bl. 7, 8 a 9 
 
 

 
Dydd Gwener  

31ain March 2023 

 Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9: Gwobrau unigol sy'n briodol i oedran; 

 Enillydd Cyffredinol Sir Ddinbych: Bydd y grŵp buddugol cyffredinol o wrthrychau 
sy'n creu'r brenin yn ennill i’r ysgol ‘Tlws Coronog y Brenin Siarl III’; 

 D.S. Bydd detholiad o'r ceisiadau gorau'n cael eu harddangos ar wefan Cyfoethogi 
Cwricwlwm Sir Ddinbych; 

 Bydd yr enillydd cyffredinol yn derbyn ymweliad gan VIP Cyngor Sir Ddinbych, a fydd yn 
cyflwyno tlws a thystysgrif enillydd iddynt, yn eu hysgol. 

4. ‘Coron a Gogoniant’: ‘Addurno Coron 
y Brenin’ 
 
 
 

‘Bake-Off Iau’: Coroni 2023 
 
(Meysydd Dysgu a Phrofiad Iechyd a 
Lles a Chelfyddydau Mynegiannol) 

👑 Derbyn 
👑 Bl. 1 a 2 
👑 Bl. 3 a 4 
👑 Bl. 5 a 6 
 
👑 Bl. 3 a 4 
👑 Bl. 5 a 6 
👑 Bl. 7, 8 a 9 
 

Cofrestru & Archebu Bisgedi 

Dydd Gwener 17eg 
Chwefror 2023 

 
Dosbarthu Bisgedi 

w/c 6ed Mawrth 2023 
 

Dyddiad Cau 
Dydd Gwener  

31ain March 2023 

Derbyn, Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6: ‘Addurno Coron y Brenin’ 

 Bydd y teitl ‘Bisgedydd Serennol’/‘Star Biscuiteer’, yn cael ei ddyfarnu i bob 
enillydd ysgol, ynghyd â thystysgrif. Yna bydd enillwyr yr ysgol yn cael eu rhoi i mewn am 
y fraint o fod yn ‘Bencampwr Fisgedydd y Coroni’ a bydd yn cael gwobr arbennig, 
sy'n addas i'r Coroni. 

Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9: ‘Bake-Off Iau’: Coroni 2023 

 Bydd teitl ‘Seren Bobydd’, yn cael ei ddyfarnu i bob enillydd ysgol, ynghyd â thystysgrif. 
Yna bydd enillwyr yr ysgol yn cael eu henwi fel ‘Pencampwr Bake-Off Iau y Coroni 
2023’ gyda gwobr arbennig, sy'n addas ar gyfer y coroni. 
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CYSTADLAETHAU YSGOLION 
TELERAU AC AMODAU 
 

1. Mae mynediad i'r cystadlaethau yn gyfystyr â derbyn y telerau a'r amodau hyn. 
 

2. Drwy gymryd rhan, ystyrir bod ymgeiswyr wedi cytuno i gael eu rhwymo gan y telerau ac amodau hyn ac mae 
Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych yn cadw'r hawl i eithrio unrhyw fynediad o'r cystadlaethau ar 
unrhyw adeg ac yn ôl ei ddisgresiwn llwyr os oes ganddo reswm i gredu bod ymgeisydd wedi torri'r telerau ac 
amodau hyn. 

 

3. Thema cystadlaethau Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych yw ‘Coroni'r Brenin Siarl III’.   
 

4. Rydym am i ymgeiswyr aros yn ffyddlon i ysbryd y cystadlaethau. 
 

5. CYSTADLAETHAU A GWOBRAU 

 

I) Dyluniad Chwifio Baner ar gyfer Coroni’r Brenin Siarl III - ‘Duw Cadwer y Brenin’ 

Derbyn, Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6: Gwobrau unigol sy'n briodol i oedran; 

👑 Enillydd Cyffredinol Sir Ddinbych: Bydd y dyluniad buddugol cyffredinol yn cael ei droi'n faner a 

grëwyd yn arbennig, a fydd yn cael ei hedfan yn Neuadd y Sir, Rhuthun, rhwng 5ed a 9fed Mai 2023, i 

goffáu coroni'r Brenin Siarl III; 

👑 Bydd prif enillydd cystadleuaeth y faner yn cael ei wahodd i seremoni chwifio'r faner yn Neuadd y Sir, 
Rhuthun, ar 5ed Mai 2023; 

👑 D.S. Bydd detholiad o'r ceisiadau gorau'n cael eu harddangos ar wefan Cyfoethogi Cwricwlwm Sir 
Ddinbych; 

👑 Bydd yr enillydd cyffredinol yn derbyn ymweliad gan VIP Cyngor Sir Ddinbych, a fydd yn cyflwyno'r faner 
go iawn iddynt, fel memento arbennig iawn a thystysgrif enillydd, yn eu hysgol. 

 

II) ‘Ysgrifennu Brenhinol’ 
Bl. 1 a 2: ‘Pe bawn i'n Frenin neu’n Frenhines am ddiwrnod, pa 10 peth fyddwn i'n eu 
gwneud?’ 
Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6: Cerdd Coroni i'r Brenin Siarl III 
Bl. 7, 8 a 9: Pa fath o Frenin fyddech chi'n hoffi i Siarl III fod? 
👑 Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9: Gwobrau unigol sy'n briodol i oedran; 
👑 D.S. Bydd detholiad o'r ceisiadau gorau'n cael eu harddangos ar wefan Cyfoethogi Cwricwlwm Sir 

Ddinbych; 
👑 Bydd yr enillydd cyffredinol yn derbyn ymweliad gan VIP Cyngor Sir Ddinbych, a fydd yn cyflwyno'r faner 

go iawn iddynt, fel memento arbennig iawn a thystysgrif enillydd, yn eu hysgol.   
 

III) ‘Offer Gwneud Brenin’ ar gyfer Coroni: Dyluniwch eich orb, eich teyrnwialen a’ch 

coron eich hun 
👑 Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9: Gwobrau unigol sy'n briodol i oedran; 

👑 Enillydd Cyffredinol Sir Ddinbych: Bydd y grŵp buddugol cyffredinol o wrthrychau sy'n creu'r brenin 

yn ennill i’r ysgol ‘Tlws Coronog y Brenin Siarl III’; 

👑  D.S. Bydd detholiad o'r ceisiadau gorau'n cael eu harddangos ar wefan Cyfoethogi Cwricwlwm Sir 
Ddinbych; 

👑 Bydd yr enillydd cyffredinol yn derbyn ymweliad gan VIP Cyngor Sir Ddinbych, a fydd yn cyflwyno tlws a 
thystysgrif enillydd iddynt, yn eu hysgol. 

 

IV) ‘Coron a Gogoniant’ 
Derbyn, Bl. 1 a 2, Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6: ‘Addurno Coron y Brenin’ 
👑 Bydd y teitl ‘Bisgedydd Serennol’/‘Star Biscuiteer’, yn cael ei ddyfarnu i bob enillydd ysgol, ynghyd 

â thystysgrif. Yna bydd enillwyr yr ysgol yn cael eu rhoi i mewn am y fraint o fod yn ‘Bencampwr 
Fisgedydd y Coroni’ a bydd yn cael gwobr arbennig, sy'n addas i'r Coroni. 

Bl. 3 a 4, Bl. 5 a 6, Bl. 7, 8 a 9: ‘Bake-Off Iau’: Coroni 2023 
👑 Bydd teitl ‘Seren Bobydd’, yn cael ei ddyfarnu i bob enillydd ysgol, ynghyd â thystysgrif. Yna bydd 

enillwyr yr ysgol yn cael eu henwi fel ‘Pencampwr Bake-Off Iau y Coroni 2023’ gyda gwobr 
arbennig, sy'n addas ar gyfer y coroni. 

 

6) Cyhoeddir yr enillwyr cyffredinol drwy Trydar @cyfoeth_enrich ar Dydd Gwener 21ain Ebrill 2023. 
 

7) Efallai y bydd yn ofynnol i enillwyr gwobrau gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd rhesymol ar ôl cystadlu ar 
gyfer Cyngor Sir Ddinbych a gellir ei ffilmio, ei ffotograffu neu ei gofnodi fel arall ar gyfer cyhoeddusrwydd ac 
maent yn cydsynio i ddefnyddio eu data personol at ddibenion o'r fath.   

 

8) Mae Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych yn cadw'r hawl i ganslo'r cystadlaethau hyn neu newid 
unrhyw un o'r gwobrau a'r rheolau, ar unrhyw adeg, os bernir bod hynny'n angenrheidiol yn eu barn hwy ac os 
bydd amgylchiadau'n yn codi sydd allan o’u rheolaeth.    
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