
Ydych chi’n falch o fod yn Gymro/Gymraes? 



Ni feddyliodd am y GIG (NHS) 

Aneurin 'Nye' Bevan sefydlodd y Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol yn 1948.  Un o Dredegar oedd e. 



Mae’r iaith yn cael ei defnyddio ar arwyddion ffyrdd a siopau. Mae hi’n cael ei dysgu mewn ysgolion. Mae 
gennym SC4, ein sianel deledu ein hunain, ac mae llyfrau a gwefannau’n cael eu llunio yn Gymraeg neu’n cael 

eu cyfieithu i’r Gymraeg.  

Mae gennym ein hiaith ein hunain  

Credit: Dara Jasumani  



Rydyn ni’n gallu ysgrifennu…popeth, o 
farddoniaeth i lenyddiaeth plant 



Rydyn ni’n cynhyrchu athletwyr o safon byd 

Cystadlodd mwy o athletwyr o Gymru nag erioed yng Ngemau Olympaidd 2012. Mae gan Tanni Grey- Thompson 
dros 30 record byd a 11 medal aur Paralympaidd. Mae hi wedi ennill 6 Marathon Llundain. Roedd Colin Jackson yn 

bencampwr 110m dros y clwydi dair gwaith ac ef oedd yn dal record y byd am dros ddegawd.  

Credit: P. Brun  Credit: RJP Credit: Ludovic Péron  



Mae’r bois hyn yn gwneud yn reit dda hefyd 

Credit: dailymail.co.uk 



Gareth Bale yw chwaraewr drutaf y byd 

Yn ôl ei athro ymarfer corff, “Roedd gemau pan oedd 
Gareth yn cael defnyddio ei droed dde’n unig. Bydden 

ni’n dweud, ‘Os yw dy droed chwith di’n cyffwrdd â’r bêl, 
mae’r tîm arall yn cael cic rydd.’” 

Credit: Pablo Morquecho  



Mae ein hactorion ni’n gwneud yn dda yn Hollywood 

Credit: popsugar.co.uk 



Ac rydyn ni’n ddoniol hefyd 

Credit: Ruth Jones Credit: Rob Brydon 



Mae ein rhaglenni teledu’n wych 

Mae Doctor Who yn cael ei ffilmio yng Nghaerdydd a’r cylch 

 
Credit: Frank Eng  

 
Credit: Steve Collis  



Rydyn ni’n rhoi sylw mawr i’n beirdd o leiaf unwaith y flwyddyn 

Mae’r Eisteddfod yn ddigwyddiad pwysig yng nghalendr diwylliannol Cymru. Mae’n dathlu 
Cymreictod ac yn ffordd o ddangos ein balchder mewn cerddoriaeth, dawns a’r celfyddydau 

gweledol yng Nghymru. 

Credit: Keith Morris and ‘Eisteddfod Genedlaethol Cymru’  



Mae gennym anthem genedlaethol wych a 
chorau meibion anhygoel 



Rydyn ni’n gallu canu pop a roc hefyd 

Credit: Aleksey Const.  
 

Credit: Mykal Burns 
 

 
Credit: Adam Smith 

 

 
Credit: Public Domain 

 



Rydyn ni’n gwneud llawer o arian... 

...yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant 



Mae ein golygfeydd yn anhygoel 

Rhosili, un o’r traethau gorau yn 
Ewrop Yr Wyddfa, mynydd uchaf Cymru 

Credit: Graham Smith 



Rydym wrth ein boddau’n dathlu gŵyl ein Nawddsant 


