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Hyfforddi eich ymennydd

ShoutOut

Fel sydd wedi’i grybwyll, mae ein hymennydd yn
ffactor pwysig iawn o ran holl sefyllfa Covid-19 a
all achosi straen a phryderon. Gall ein
hymennydd orfeddwl, gorliwio a gallwn ni i gyd
hel meddyliau. Yn y pen draw bodau dynol ydyn
ni i gyd ond, fel person ifanc, rwy'n credu y bydd
angen i ni gael rheolaeth ar adegau o ofid o'r
fath.  Mae hynny'n golygu bod angen i ni ail-
hyfforddi ein hymennydd!  Dyma rai
awgrymiadau: 
Ymarfer corff, ymarfer corff ac ymarfer corff!  Mae
gweithgarwch corfforol yn ffordd wych o leddfu
straen, a thynnu sylw'r ymennydd oddi ar, wel,
hel meddyliau! Mae ymarfer corff yn lleihau lefel
hormonau straen y corff, fel adrenalin.  Mae
hefyd yn ysgogi cynhyrchu endorffinau sy’n
gemegau yn yr ymennydd sy’n boenladdwyr
naturiol y corff ac yn codi hwyliau. Dyw mynd
allan at ddiben penodol a fydd yn eich helpu yn
emosiynol ac yn gorfforol ddim yn ddiwedd y byd,
cyhyd â’ch bod yn gwarchod eich hun ac yn
cymryd gofal wrth warchod eraill.
Wedi’r cwbl, mae hyd yn oed y Llywodraeth wedi 

dweud eich bod yn cael mynd allan ac ymarfer
corff! Os nad ydych yn gyfforddus yn mynd allan
i'r awyr agored yna gwnewch ymarfer corff dan
do. Hyfforddwch eich ymennydd yn ddeallusol!
Darllenwch y llyfr hwnnw yr oeddech bob amser
yn bwriadu ei ddarllen, ond i chi ei roi o’r neilltu
am eich bod yn adolygu ar gyfer eich TGAU.
Dechreuwch ysgrifennu'r nofel neu'r llyfr hwnnw
nad oeddech chi fyth yn gallu ffitio yn eich
amserlen brysur, a gadewch i'ch dychymyg
grwydro. Dysgwch iaith newydd ... wel o ran
hynny, dysgwch ddau! Yr holl bethau hynny na
wnaethoch erioed gael amser i'w gwneud
oherwydd eich arholiadau; gwnewch nhw, mae’r
dewisiadau’n ddiderfyn. Gydag arholiadau wedi'u
canslo, mae cyfle i chi archwilio eich hun, a
dysgu amdanoch chi eich hun yn fwy nag
erioed!  Mae gennych lawer o amser, felly
defnyddiwch ef yn ddoeth. Am unwaith mae
amser o’ch plaid! Datblygwch eich hun, cadwch
eich hun yn brysur a thyfwch fel unigolyn, a
byddwch yn sylweddoli bod  amser wirioneddol
yn hedfan!
Trydar - @VictorCiuncaMYP

Ysgrifennydd gan Victor Ciunca, ASI am Gaerdydd
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Ar y cyfan, byddwn i'n dweud ei fod wedi
bod yn brofiad cadarnhaol, ond dwi’n
gobeithio na fydd yn gwneud
ailymddangosiad ar ôl i ni ddod drwyddi.
Yn ystod y cyfnod cloi dwi wedi bod yn
treulio fy nyddiau tu fas pan yn bosib, er
bod hynny’n gallu bod yn anodd i fi gan
fod ‘da fi glefyd y gwair drwg iawn. Dwi
hefyd wedi cael llawer o waith ysgol a
thasgau DIY o gwmpas y tŷ. Dwi wedi
helpu i beintio tu allan ein tŷ a phaentio fy
ystafell. Cyn i’r cyfnod cloi ddechrau
cafodd estyniad ei adeiladu ar ein tŷ, felly
fel teulu ry’n ni wedi treulio llawer o
amser yn ceisio gwneud y gofod hwnnw'n
llai fel bloc o sment!

Daisy, 13

Dwi wedi bod yn trio mynd i redeg bob
bore fel ymarfer corff dyddiol. Os gallwch
chi, byddwn yn argymell gwneud prosiect
yn ystod y cyfnod cloi. Yn bersonol, dwi
wedi ysgrifennu at Kirsty Williams i
ddangos safbwynt disgybl uwchradd a fy
marn ar fynd yn ôl. Rwyf hefyd wedi
cyfweld â hi dros Google Hangouts sydd
wir wedi dangos faint y gallwn ni ‘neud
dros y rhyngrwyd tra ein bod ni gartref.
Mae fy ysgol wedi ceisio cadw pawb yn
bositif drwy'r cyfryngau cymdeithasol, a
dwi’n gobeithio eich bod chi i gyd yn
gwneud yn iawn. 

Shwmae, fy enw i yw Daisy ac yn yr erthygl hon dwi’n mynd i fod yn rhannu fy mhrofiad o’r
cyfnod cloi. 
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Mae fy mhrofiad o’r cyfnod cloi wedi
bod yn un o unigrwydd a gobaith. Gan
ganolbwyntio ar unigrwydd, mae
digwyddiadau fel fi’n cael symptomau
o'r feirws wedi fy ngwneud i'n agored i
niwed yn enwedig oherwydd fy mod yn
byw ar fy mhen fy hun. Fodd bynnag,
mae gobaith wedi dod ar ffurf galwad
ffôn, neges destun a llawer o fathau
eraill o garedigrwydd. 
Mae fy meddyliau a'm teimladau yn
ystod y profiad hwn wedi cynnwys ofn
a heddwch. Roeddwn yn ofni fy mod yn
mynd i golli fy nghartref, gan nad
oeddwn yn gynhyrchiol wrth gymryd yr
awenau o ran datrys materion ariannol
o ran fy eiddo, fodd bynnag, roeddwn
yn hapus pan helpodd fy landlord fi i
wneud hynny. 
Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at beidio
â bod yn unig ac ofnus a chael mwy o
obaith a heddwch ar ôl i'r cyfnod cloi
hwn ddod i ben ac rwy'n gobeithio y
bydd hyn yn wir i bawb o'm hamgylch
hefyd, o ran yr hyn y mae'n rhaid i ni ei
wneud, a gall pob un ohonom ffynnu
eto. 
Y pethau dwi’n eu colli yw cael cwtsh
oherwydd y diffyg cyswllt corfforol, sy'n
niweidiol i les. Ar ben hynny, rwy’n colli
fy rhyddid, gan fod cael fy rheoli yn
creu ofn.
Ond mae’r dyfyniad hwn yn fy helpu:
'Dysgwch o ddoe, gan fyw am heddiw a
gobeithio am yfory.' Albert Einstein 

Kyle Jamie Eldridge, 23
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Y ddau fis diwethaf fu'r rhai rhyfeddaf yn fy
mywyd; o gael fy TGAU wedi eu canslo i
ddathlu penblwyddi’n rhithwir, mae popeth
yn wyneb-i-waered a’r tu ôl ymlaen. Y peth
rhyfedd yw ‘mod i’n teimlo’n fwy tawel fy
meddwl nag ers amser maith. 
Mewn byd cyffredin dwi'n rhedeg yn gyson
o'r ysgol i weithgareddau allgyrsiol, wrth
astudio ar gyfer arholiadau, gweithio swydd
ran-amser a dod o hyd i amser yn fy
amserlen i weld ffrindiau a theulu. Mae fel
bod ar beiriant rhedeg; bob amser yn mynd
ond byth yn dod i ben. Nawr mae wedi
stopio...
Yn sydyn mae clybiau'n cael eu canslo,
ysgolion a gweithleoedd ar gau, a dydw i
ddim yn cael bod yn agos at berthnasau
oedrannus. Fodd bynnag, mae ‘da fi amser i
fi.

Bywyd yn ystod y Cyfnod Cloi 

Wrth gwrs ‘mod i'n gweld eisiau mynd mas,
ro’n i'n mynd ar wyliau gyda fy ffrindiau yr
haf hwn ond nawr mae wedi cael ei ganslo.
Alla i ddim aros i gael sgwrs go iawn gyda
rhywun heblaw'r bobl yn fy nhŷ i ond dwi
wedi dysgu coginio, dechrau prosiectau DIY
a darllen llyfrau dwi wedi bod yn bwriadu eu
darllen ers oesoedd; pethau dwi heb gael
amser i’w gwneud o'r blaen.
Dwi’n gwybod bod y cyfnod cloi wedi bod yn
ofnadwy i rai, ac nid yw'n hawdd ar unrhyw
un, ond dwi wedi llwyddo i ddod o hyd i'r
pethau cadarnhaol a dwi’n teimlo'n well nawr
nag ers amser maith. Mae’r cyfnod cloi wedi
dangos y pwysigrwydd o wneud amser i fi fy
hun a chanolbwyntio ar bethau sy'n fy
ngwneud i'n hapus.

gan Saffron Vanderkolk - Pellow, 16



Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi cael eu
meddiannu gan yr ysfa yma i lwyddo, heb
ddylanwad unrhyw un ond f’un i arni. Wrth fynd
i flwyddyn 12, ces i fy hun yn aml yn siglo ar fy
nhraed, yn feddw gan flinder. Wedi oriau yn crio
wrth gwnselydd, des i i ddeall ei bod hi’n
boenus o amlwg, fy mod i’n rhy brysur. Ar ôl
ystyried, ‘dw i’n meddwl gan fy mod i wedi arfer
bod yn brysur bob awr roedd gen i, ches i
erioed yr amser rhydd byddwn i’n bwriadu ei
gael i gamu yn ôl a gollwng ambell weithgaredd
oddi ar fy rhestr. Yn hytrach na hynny, daeth fy
chwaraeon yn obsesiwn a ches i anaf yng
ngewyn y llaw. Gwaethygu wnaeth e achos fy
mod i wedi ei anwybyddu a dal ati i ddringo. Yn
y pen draw, roeddwn i mewn poen annioddefol,
roedd fy migyrnau i’n ddu a glas a dywedodd y
meddyg wrtha i am beidio â dringo am ddeufis.
Wedi darllen rhywfaint, dysgais mai ‘bys y
dringwr’ oedd y cyflwr hwn, sef ‘anaf
gorddefnyddio, a ddiffinnir fel anaf sy’n dod o
ganlyniad i fecanwaith o drawma micro
ailadroddus a chronnus heb unrhyw un
digwyddiad penodol yn ei gychwyn.’ Dyma fi
wedi cyrraedd pen fy nhennyn.

Corfforol oedd yr anaf hwn ond mae’r
syniad yr un mor berthnasol yn feddyliol.
Mae pwynt ymlâdd yn wahanol gan bawb:
gall rhai ohonom redeg 16 km a blino
cymaint â rhywun sy’n rhedeg 2 km. Gall
ymddangos mai ein ffitrwydd, ein gallu i
hyfforddi, ein gwytnwch sy’n llywio hyn ond
’dw i’n meddwl mai ein hamgylchiadau sydd
yn dylanwadu fwyaf. Gallai'r person sy’n
rhedeg 2km fod wedi bod yn rhedeg drwy
dornado a gallai’r un sy’n rhedwr 16km fod
wedi cael ei gynorthwyo gan esgidiau
arbennig a hyfforddiant proffesiynol. Serch
hynny; waeth beth yw’r achos, rydyn ni i gyd
yn gorflino weithiau, ac yn aml dydyn ni
ddim yn sylweddoli hynny nes ein bod
ymhell heibio’r pwynt hwnnw. Mae'r cyfnod
cloi wedi fy ngorfodi i eistedd a bod yn
llonydd am unwaith. Mae fy ffrindiau i’n dal i
dynnu arna i yn dweud ‘mod i’n cadw fy
niwrnod yn brysurach na nhw hyd yn oed
pan na fydd cloi, ond ‘dw i wedi profi gwyrth
ddigynsail yn ystod y cyfnod yma hefyd…
Eisteddais i a gwylio ffilm gyfan. Bues i’n
eistedd fel delw drwy gydol Fight Club. Os
ydych chi’n chwilio am argymhellion, dyma i
chi stamp cymeradwyaeth gen i arni!
Dydw i ddim yn awgrymu mai rhyw fath o
wyliau heb y glan môr ydy’r cyfnod hwn, ond
dydw i ddim chwaith yn credu y dylai’r
cyfnod fod yn faich ychwanegol ar y pwysau
sydd eisoes arnom. Fydda i byth yn gallu
treulio'r diwrnod cyfan yn y gwely ac felly
rwy'n parhau i gadw'n weithgar gyda gwaith
ysgol, ymarfer gitâr ac ymarfer corff bob
dydd ond am y tro cyntaf ers hydoedd, ‘dw
i’n mwynhau gadael i fy hun gysgu’n hwyr.
‘Dw i’n gosod her i chi roi cynnig ar rywbeth
rydych chi wastad wedi bod eisiau ei wneud
ond erioed wedi cael yr amser i'w wneud. 
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Fe fyddaf i bron bob tro’n
gwrthod gwylio ffilmiau.

Aelod anhysbys CIC, 17



Ers y diwrnod tyngedfennol hwnnw dros 6
wythnos yn ôl pan gaewyd ysgolion, rwyf
wedi dechrau teimlo fel fy mod yn byw bywyd
arall.
Roedd bod yn 15 oed yng nghanol ei
arholiadau TGAU, yn addasu i’r cyfnod cloi,
yn sioc enfawr. Roedd yr ychydig wythnosau
cyntaf yn teimlo fel limbo digyfeiriad, ond yn
sydyn roeddwn i'n teimlo cymaint yn fwy
rhydd.  Heb y drefn ddyddiol ddiflas a wnaeth
bob dydd i deimlo’r un fath, roedd gen i'r
amser, y cyfle a'r modd (o'r amrywiaeth eang
o adnoddau sydd ar gael yn rhwydd ar-lein) i
ddilyn diddordebau newydd. Mae hyn wedi
galluogi llawer o bobl, gan gynnwys fi, i
ddarganfod hobïau nad oedd gennym ‘amser
i'w gwneud’.
A bod yn onest, mae hynny wedi bod yn braf

mewn cyfnod o galedi. Rwy'n teimlo'n lwcus
iawn i gael cymaint o gefnogaeth gan fy ysgol
a Chyngor Ieuenctid Caerdydd yn ystod y
cyfnod hwn. Er, mae wedi bod yn anodd
addasu i fywyd mor gyflym. Fel chwaraewr
sboncen, rwy'n colli'r wefr o gemau hir,
blinedig. Rwy'n teimlo i bawb na allant wneud
y pethau maen nhw’n frwd drostynt oherwydd
y pandemig. Mae wedi bod yn arbennig o
galed i aros mewn cysylltiad â ffrindiau – mae
llawer yn mynd i wahanol ysgolion ar gyfer
addysg ôl-16 ac felly, dyma eiliadau olaf
unrhyw ryngweithio agos. Serch hynny, waeth
pa mor galed y mae wedi bod, mae hwn wedi
bod yn gyfnod sy'n dangos ein hundod ac
rwy'n credu'n wirioneddol bod cymaint o
gyfleoedd â heriau yn ystod y cyfnod cloi. 
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Shivam, 15



Pan ddechreuais i yn yr ysgol uwchradd ym
mis Medi, ro’n i’n edrych ‘mlaen at gael joio
mas draw ar ddiwrnod olaf y flwyddyn a gallu
ymlacio a gwylio’r teledu heb boeni am waith
cartref neu'r larwm byddarol yn canu am
6am. Y peth olaf o’n i’n ei ddisgwyl oedd,
erbyn y diwrnod hudolus ‘na ym mis
Gorffennaf, sydd ar y gorwel, y byddai’r atgof
o fy amserlen ddryslyd a thwrw'r ciw cinio
wedi dechrau diflannu yn barod. Ni allai'r
flwyddyn hon fod wedi bod yn fwy gwahanol
i'r hyn ro’n i’n ei ddisgwyl. Mewn rhai ffyrdd,
mae wedi bod yn hollol uffernol, ac mae rhai
pobl yn dweud bod y byd wedi cael ei
ddifetha y tu hwnt i obaith, ond i fi yn
bersonol, mae’r rhain wedi bod yn gwpl o
fisoedd gwych. Am y tro cyntaf erioed, mae 

Fy Mhrofiad i o’r
Cyfnod Cloi

gen i fywyd cymdeithasol ffyniannus, dwi’n
llwyddo i ymlacio y rhan fwyaf o'r amser a
dwi wedi cael cyfleoedd i wneud cymaint o
bethau yr oeddwn i eisiau eu gwneud am
amser hir iawn, iawn. Mae'r byd yn lle tra
gwahanol i'r hyn ydoedd flwyddyn yn ôl, pan
o’n i’n paratoi am un o'r newidiadau mwyaf
yn fy mywyd, ond nid yw hynny o reidrwydd
yn golygu bod y newid enfawr, byd-eang hwn
yn ddigwyddiad cwbl negyddol. Yn wir, mae'n
agor y byd i bosibiliadau newydd a fydd,
dwi’n siŵr, yn dod â ni allan o'r twnnel dwfn,
tywyll yr ydym yn sownd ynddo ar hyn o bryd
ac i fyd newydd a chyffrous a grëwyd o'r
ffyrdd yr ydym wedi addasu a'r gwydnwch yr
ydym wedi'i ddangos yn ystod yr amseroedd
digynsail hyn.
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gan Martha Templeman - Lilley
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Dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf:
Ebrill 22
 
Lleoliad:
Zoom, E-bostiwch TCA am
fanylion  
Amserau:
Cyfarfodydd yn dechrau am 5pm
ac yn gorffen am 7pm

Mae gwybodaeth am gyfarfodydd CIC y
dyfodol ar gael ar ein blog neu ar Facebook

Ymunwch yn y Sgwrs…..
cardiffyouthcouncil.com/
twitter.com/cardiffyouthcouncil
facebook.com/cardiffyouthcouncil/
youtube.com/user/CardiffYouthCouncil
cyngorieuenctidcaerdydd@caerdydd.gov.uk

Blog:
Tweet:
FB:
Tube:
E-bost:

Cysylltu â ni
TCA@caerdydd.gov.uk
Carey Davies - 07974 417734

E-bost:
Ffôn:
Cyfeiriad:
Grassroots
58 Heol Siarl
Caerdydd
CF10 2GG

CYNGOR IEUENCTID CAERDYDD

TÎM CYFRANIAD ACTIF

http://cardiffyouthcouncil.com/
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Tîm Cyfraniad Actif
Ymgysylltu ac Effaith

Cyfnod Clo 2020

Mae gan Gyngor Ieuentcid Caerdydd gynrychiolwyr ar amryw
Fyrddau Strategol a grwpiau dylanwadu sydd wedi parhau i gwrdd

yn ystod y cyfnod cloi sef:
 

- Bwrdd Datblygu Addysg 
- Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc ar gyfer 

Caerdydd sy’n Dda i Blant
 

36 gweithgaredd ymgysylltu
 411 cyswllt

5 Cyfwelydd ifanc wedi cymryd
rhan mewn 6 cyfweliad

539 awr gwirfoddoli gan
aelodau o CIC

7 aelod CIC wedi cyflwyno 
26 syniad ar gyfer SCB

Mewn llai nag wythnos wnaeth 3 syniad cyrraedd y rownd cyn-
derfynol ac 1 y rownd derfynol o synidau cwban y byd (SCB)


