
Tasg 1 
• Gwrandewch yn ofalus ar y trac sain a llenwch y bylchau 

gwag gydag ansoddeiriau wrth wrando. 
• Cofiwch fod y trawsgript wedi ei ysgrifennu yn 

nhafodieithoedd Shan Cothi a Sharlaine Lawrence-Quick. 
 
 
Shan: Woohoo! 

Sharlaine: .............................! 

Shan: Da iawn! ‘Nes i glywed y lleisie ..................... ‘ma a ‘nes i 

ddilyn trywydd, wel, y canu ........................... ‘ma. Shwt wyt ti 

Sharlaine? 

Sharlaine: Yn iawn diolch. 

Shan: Nawr ‘te, ti’n sy’n gyfrifol am rhein i gyd? 

Sharlaine: Wel, yn rhannu’r dyletswydd gyda athrawes arall yn yr 

adran Gymraeg, ond dyw hi ddim yn gallu bod ‘ma heddi, so, ie, 

rhannu gyda’n gilydd. 

Shan: Athrawes ddrama Ysgol Preseli wyt ti? 

Sharlaine: Ie. 

Shan: ‘Na jobyn ................... on’d efe? 

Sharlaine: Joio mas draw. 

Shan: Nawr rho dipyn o hanes y clwb .............................. yma – 

Clwb Glee yw’r rhein, Ysgol Preseli? 

Sharlaine: Ie, Glee Preseli. Fel arfer ‘ni’n ‘neud sioe gerdd bob 

blwyddyn, neu bob yn ail flwyddyn, ond nethon ni benderfynu 

peidio eleni, felly ‘nes i feddwl – man a man i ni ‘neud rwbeth a gan 



bo fi’n gymaint o glee ffan ‘yn hunan, nes i feddwl bydden i yn 

dechre Clwb Glee. Felly cethon ni clyweliade a pawb yn dod lawr 

rhyw ddiwrnod i ganu cân yn unigol a wedyn dewis o ryw, dwi’n 

meddwl, rhyw pum deg pump o blant wedi trio mas, a dewis rhyw 

dri deg  wedyn. 

Shan: Be sy’n .................. i weld yw bod y bechgyn, ti’n gwbod, 

mor ................ am hyn â’r merched. 

Sharlaine: O odyn! Ma’ nhw’n joio mas draw a, chi’n gwbod, mae’n 

...................... gweld bois y rygbi ‘yn nhw, ma’ nhw’n ca’l ‘chydig o 

stic nawr ac yn y man am fod yn rhan o’r clwb, ond ‘s’dim ots ‘da 

nhw – ma’ nhw’n joio mas draw. Mae’n grêt ca’l bechgyn neis yn 

rhan ohono fe fyd, achos, fel chi’n gweud, merched sy’ fel arfer yn 

cymryd diddordeb mewn stwff fel hyn on’d efe, ond na, ma’ nhw’n 

joio. 

 
 
 
 
 
 
	  


