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Taflu Pwysau 

 

Fy enw i yw Amelia Fetiis ac rydw i’n dair ar ddeg mlwydd oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gwent Is coed. 

Rydw i’n athletwraig taflu pwys sy’n cynrychioli Newport Harriers. Ryan Spencer Jones yw fy hyfforddwr ac 

rydw i’n ymarfer bedair gwaith yr wythnos yn Stadiwm Athletau Rhynwaldol Caerdydd. Dros y Nadolig, fe 

wnes i barhau i ymarfer yn galed er mwyn amddiffyn fy nheitlau yn y flwyddyn i ddod. Dechreuais y flwyddyn 

yn gryf, ac ar y chweched o Ionawr 2019, mi wnes i gystadlu ym mhencampwriaeth De Ddwyrain Cymru yn y 

gystadleuaeth taflu pwysau o dan pymtheg mlwydd oed. Llwyddais i adael gyda’r fedal aur. Mae’r fedal yn 

symbol o fy ymroddiad, gwaith galed a’r oriau lawer o baratoi. Ar ôl hynny fe wnes i barhau i ymarfer yn 

galed er mwyn paratoi ar gyfer pencampwriaeth Cymru. Roedd yna ddisgwyliadau uwch i fi ennill y fedal aur 

ac i amddiffyn fy nheitl o’r flwyddyn flaenorol yn enwedig gyda thafliad personol gorau o 10.99 metr. Ar hyn 

o bryd, fi yw’r unig ferch o dan bymtheg sydd yn taflu dros 10 metr. Felly ar y seithfed ar hugain o Ionawr 

2019, llwyddais i ennill y teitl fel pencampwraig taflu pwysau Cymru am yr ail flwyddyn. Roedd hi’n ddiwrnod 

llawn cyffro a llwyddiant. Ar hyn o bryd rydwi i’n gyntaf yng Nghymru a’r seithfed ym Mhrydain. Rydw i’n dal 

i weithio’n galed er mwyn cyrraedd fy nhargedau a llwyddo yn Lloegr ym mis Chwefror. Yn anffodus mae’r 

tymor dan do yn dod i derfyn ym mis Mawrth ond rydw i’n edrych ymlaen at y tymor allanol. Hoffwn 

ddweud diolch mawr i fy hyfforddwr Ryan Spence Jones am hepu fi i gyrraedd fy mhrotensial a hefyd diolch 

enfawr i fy ysgol a staff am y cymorth ar fy llwybr i lwyddiant. 

Gan Amelia Fettis. 

 

 

 



Panel Comisiynydd Plant Cymru 

Gan Mali Jones 

 

Fy enw i yw Mali, ac rydw i’n gweithio fel rhan o Banel Comisiynydd Plant Cymru, sef panel o 12 i 18 o bobl 

ifanc rhwng 11 ac 18. Rydyn ni’n cwrdd 3 gwaith y flwyddyn, gyda phanel y gogledd a phanel y de yn cwrdd 2 

waith y flwyddyn ar whan ac 1 gyda’i gilydd yn flynyddol. Fel rhan o’r panel mae’n rhaid i mi roi syniadau am 

sut i wella hawliau i Sally Holland (Comisiynydd Plant Cymru) a siarad â phlant eraill am sut gallwn ni gefnogi 

neu wella eu syniadau. Mae gennym ni gadeirydd ac is gadeirydd yn y gogledd a’r de.  

 

I ymuno, roedd rhaid i mi lenwi ffuflen gais yn siarad am fy mhrofiadau yn ymwneud gyda hawliau, fy 

mhersenoliaeth a fy ngallu i siarad Cymraeg. Un o’r rhesymau mwyaf y cefais y swydd yw y ffaith fy mod i’n 

gallu siarad Cymraeg. 

 

Yn ystod pob cyfarfod, rydym yn siarad am sut gallwn nigwella hawliau plant ar draws Cymru. Yn ddiweddar, 

fe wnaethon ni greu holiadur am ysgolion ar draws Cymru i blant yn gofyn pethau fel sut oeddent yn teimlo 

yn yr ysgol neu sut gallwn ni gwella eu profiad ysgol. 

 

Mae gweithio ar y panel yn brofiad gwych. Rydw i wedi creu llawer o ffrindiau newydd a chael y siawns i 

ddefnyddio fy llais i helpu newid profiad plant o fewn ysgolion. Mae gen i angerdd am hawliau a chredaf 

dylai pawb fod yn gyfartal, yn hapus ac yn gallu teimlo’n ddiogel. Mae hefyd yn rhoi y siawns i mi siarad 

Cymraeg tu allan i’r ysgol gyda phlant efo’r un diddordebau. Gobeithiaf y byddaf yn gallu helpu mwy o blant 

gyda’r panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“This house believes that exams are critical to success”. 

Honor Davies a Rebecca O’Hara. 

 

 

Ar y pedwerydd ar ddeg o Ragfyr, 2018 cawsom ni (Honor Davies a Rebecca O’Hara) siawns anhygoel o 

gyffrous i gymryd rhan yn nadl iechyd meddwl yng Nghanolfan y Cenhedloedd Unedig yng Nghaerdydd. 

Ychydig o wythnosau cyn y ddadl, cafodd 8 Ysgol Uwchradd Cymraeg a Saesneg eu gwahodd i gymryd rhan 

yn y ddadl i drafod y datganiad uchod gan RC Psych, Cyngor Casnewydd a NAHT Cymru. Bu cystadleuaeth 

rhwng rhai o ddisgyblion blwyddyn 9 Ysgol Gyfun Gwent Is Coed er mwyn dewis dau berson i ddadlau 

ochrau o blaid ac yn erbyn y datganiad, ac yn ffodus iawn i ni, enillom ni'r siawns i ddadlau ein hochr. Honor 

oedd yn dadlau yn erbyn y gosodiad a Rebecca fu’n dadlau o blaid. 

 

Roeddem ni’n ddiolchgar iawn am y cyfle i fynd i Gaerdydd a chystadlu yn y gystadleuaeth oherwydd mae’r 

thema o iechyd meddwl yn un rydym ni’n credu sydd yn hynod o bwysig i bobl ifanc, yn enwedig wrth 

baratoi at arholiadau TGAU a’r blynyddoedd sydd i ddod. Credwn nad oes digon o ymwybyddiaeth am y 

pwysau sydd ar arddegwyr ac nid yw pobl bob amser yn cymryd y broblem yma o ddifrif fel rhywbeth sydd 

yn effeithio bywydau. Roedd yn bleser ac yn anrhydedd gallu trafod y pwnc gyda disgyblion o ysgolion eraill 

yng Nghasnewydd. Roedd eu syniadau yn wych a’u safbwyntiau’n hynod ddiddorol.  

 

Ond nawr, ar yr ugeinfed o Chwefror, 2019, mae gan bawb a fu’n cystadlu y tro cyntaf siawns ardderchog o 

gymryd rhan unwaith eto wrth i’r ddadl cael ei chynnal tro hyn yng Nghasnewydd. Pob lwc i bawb! 

 


