
Campau Chwaraeon YGIH 
Yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael, mae gennym 4 tîm chwaraeon; tîm Rygbi, tîm Tenis, tîm Gymnasteg a 

thîm Pêl-rwyd. 

Dros y flwyddyn mae’r tîm rygbi wedi bod yn hynod o lwyddiannus! 

Daethon nhw’n 3ydd yn y twrnamaint Nadolig. Yn nhymor y 

Gwanwyn 2018 ennillodd y tîm plât y Gwanwyn. Sgôr y gêm derfynol 

oedd 10 – 10. Daethom yn gydradd 1af gydag ysgol High Cross. Hefyd 

enillodd ein hysgol plât y Nanopharm. Yn ogystal â hyn enillom ni blât 

yr Haf yn 2017! Anhygoel!  

 

Pob blwyddyn mae’r athrawon yn cynnal rhagbrofion 

gymnasteg i ddewis aelodau i dîm gymnasteg yr ysgol. 

Mae’n rhaid i chi allu gwneud nifer o bethau gan gynnwys 

olwyndro, llawsafiad, rôl ymlaen a llawer mwy! Fel arfer 

mae lle i 12 yn y tîm. Eleni cystadlodd y tîm yng 

nghystadleuaeth yr Urdd ac enillon nhw’r ail wobr! Yn y 

gorffennol mae’r tîm wedi bod i’r gystadleuaeth 

genedlaethol yn Aberystwyth - maen nhw’n dalentog dros 

ben. Mae Mrs Parry’n eu galw nhw’n fandiau elastig! 

 

Mae’r tîm pêl-rwyd yn ymarfer yn ystod clwb pêl-rwyd pob nos 

Fawrth ar ôl ysgol tan 4:15 yp. Eleni yw’r tro 1af iddynt chwarae gêm 

yn erbyn tîm arall. Aethon nhw hefyd i dwrnamaint ysgolion 

Casnewydd. Yn anffodus, ni chafodd y tîm lwyddiant eleni ond 

cafodd pawb diwrnod i’r brenin yn ymarfer eu sgiliau a chwarae yn 

erbyn ysgolion eraill.  

 

Yn ddiweddar, mae’r tîm tenis wedi bod yn hynod o lwyddiannus. 

Mae’r tîm blwyddyn 5 a 6 yn un cymysg; mae tair merch ac un 

bachgen. Enillon nhw dwrnamaint ysgolion Casnewydd ac felly 

maent yn cystadlu yn y gystadleuaeth genedlaethol cyn bo hir! 

Dymunwn bob lwc iddynt! Mi fydd ein tîm blwyddyn 3 a 4 yn 

cystadlu wythnos nesaf - pob lwc iddyn nhw hefyd. 

 

 

Mo Farrah – gwylia dy gefn! Mae rhedwr newydd gennym ni yn Ysgol 

Gymraeg Ifor Hael. Ei enw yw Rhys a llwyddodd i ddod yn 14eg allan o 

50 yn ras traws gwlad cenedlaethol yr Urdd. Am gamp! 

Llongyfarchiadau mawr i ti, Rhys!  
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