Darllen a Deall: Gethin Nyth Brân
Awdur: Gareth Evans
Crynodeb
Mae Gethin Nyth Brân yn nofel ddychmygol sy’n plethu dau fyd, ffaith a ffuglen, a sawl her.
Nid difetha’r stori yw bwriad yr adnodd hwn. Adnodd ydyw i’ch tywys wrth ddarllen ymlaen,
i’ch herio i feddwl, ac i godi cwestiynau. Mae’r adnodd wedi ei rannu i bedair adran:
Themâu

Cwis

Tasgau Sgwennu

Pynciau Trafod

Gallwch wneud y cwis wrth ddarllen fesul pennod ar eich liwt eich hun. Yna, ar ôl gorffen yr
holl nofel, gallwch farcio’r atebion gan ddefnyddio’r daflen Atebion Cwis.
Gallwch droi at y Themâu, Tasgau Sgwennu a’r Pynciau Trafod yn annibynnol, neu gall eich
athro/athrawes eich rhoi ar ben ffordd.

Themâu
Mae Gethin Nyth Brân yn ymdrin â sawl thema sy’n ein wynebu ni i gyd wrth dyfu fyny.
Wrth ddarllen y nofel, cadwch y themâu canlynol mewn cof.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datblygu i fod yn oedolyn ifanc
Ffitio i mewn
Cyfeillgarwch
Perthynas
Bod yn unigolyn
Unigrwydd
Diddordebau
Gwaeledd a henaint
Teulu’n torri
Goresgyn heriau

Yn ogystal â’r uchod, themâu blaenllaw yn y nofel a all sbarduno sawl pwnc trafod neu
weithgaredd difyr yw:
•
•
•
•
•
•
•

Cymreictod ac etifeddiaeth
Hen arferion a dathliadau Cymreig
Hanes lleol
Tafodieithau, acenion ac iaith
Technoleg
Amgylchedd a byd natur
Bywyd trefol a bywyd gwledig

Cwis
Rhan 1
Pennod 1
Mae Gethin yn eithaf sicr ei fod yn gwybod pwy sydd wedi rhoi stwmps sigaréts yn ei fag.
Pwy?
Pennod 2
Pwy sy’n rhoi gwên ar wyneb Gethin?
Pennod 3
Beth yw ystyr Pontypridd?
Pennod 4
Beth mae Gethin wedi ei dderbyn?
Pennod 5
Beth yw unig ddiddordeb cyffredin Gethin a Gransha?
Pennod 6
Gwisg beth mae mam Gethin wedi ei wneud iddo?
Pennod 7
Pwy sydd wedi dwyn anrheg Gethin i Caitlin?

Rhan 2
Pennod 8
Beth yw enw iawn Guto Nyth Brân?
Pennod 9
Mae’r cymeriadau yn siarad Cymraeg ychydig yn wahanol yn y byd yma. Beth sy’n digwydd
i’r llythrennau cytsain? (Cymorth ar dudalen 44)
Pennod 10
Beth yw enw cartref Ifan?
Pennod 11
Mae Guto, Gethin a’r criw yn mynd o fferm i fferm ac o fwthyn i fwthyn ar ddydd cyntaf y
flwyddyn. Beth maen nhw’n gasglu?
Pennod 12
Beth yw ffugenw Richard Edwards?
Pennod 13
Pa anifail sy’n tynnu’r aradr?
Pennod 14
Beth mae hesg yn yr enw Craig-yr-hesg yn ei olygu?
Pennod 15
Beth yw ymaflyd codwm?
Pennod 16
Pwy sy’n galw ar Gethin yn y goedwig?
Pennod 17
Beth yw enw’r offer sydd ei angen ar y dynion ifanc i gymryd rhan yn y gystadleuaeth
‘gweirwr’ gorau?

Pennod 18
Mae’r awdur yn defnyddio ‘Haf Bach Mihangel’ i ddisgrifio’r tywydd ar ddechrau’r bennod.
Ym mha dymor y byddwn i’n galw tywydd braf yn Haf Bach Mihangel?
Pennod 19
Pwy yw nawddsant plwyf Llanwynno?
O wybod pwy yw’r nawddsant, pwy gredech chi yw nawddsant y plwyfi canlynol:
Llanddeiniolen
Llanddewi brefi
Llanfihangel-y-Pennant
Pennod 20
Ar ba noson y dylai Gethin ddianc o’r gorffennol, yn ôl i’r presennol?
Pennod 21
Beth sydd mewn pastai neithior?

Rhan 3
Pennod 22
Pwy mae Gethin yn ei weld yn debyg i Nathaniel a Ianto yn y byd presennol?
Pennod 23
I bwy mae’r Tri Trist yn debyg?
Pennod 24
Beth yw ffugenw Gransha?
Pennod 25
O le mae Billy’n dod?
Sut byddech chi’n disgrifio ei Gymraeg?
Pennod 26
Pwy yw hyfforddwr Gethin yma?
Pennod 27
Pa gyflwr sydd ar Gransha?
Pennod 28
Beth sydd ym mhecyn Billy Skips i Gethin?
Pennod 29
Daw Gethin i sylweddoliad mawr amdano ei hun yn y bennod hon. Pwy sy’n ei rwystro rhag
llwyddo a mentro mewn gwirionedd?
Pennod 30
Yn lle cynhelir y ras?
Pennod 31
Beth mae Gethin wedi ei weld?

Tasgau Sgwennu
(trowch yn ôl i bennod 3)
Mae Mr Davies, yr athro, yn rhoi tasg i’w ddisgyblion. Eu gwaith yw darganfod mwy am y
rhedwr Guto Nyth Brân. Beth am i chi wneud yr un fath?

(trowch yn ôl i bennod 4)
Erbyn diwedd pennod 4 mae Gethin wedi cael gwahoddiad i barti Noswyl Calan Gaeaf yng
nghartref Caitlin. Ysgrifennwch ddyddiadur byr o ddiwrnod Gethin ar ôl iddo dderbyn y
gwahoddiad yn yr ysgol. Dychmygwch sut y byddai Gethin yn teimlo. Ystyriwch yr hyn yr
ydych eisoes wedi ei ddysgu amdano.
(trowch yn ôl i bennod 5)
Yr unig beth sy’n gyffredin rhwng Gransha a Gethin yw eu hoffter o athletau. Emil Zátopek,
rhedwr o wlad Tsiec yw arwr Gransha. Mae poster ar wal ystafell wely Gethin yn awgrymu
mai Mo Farah yw arwr Gethin.
Ymchwiliwch ychydig i redwyr enwog ar y rhyngrwyd. Dychmygwch eich bod yn ohebydd
chwaraeon. Pa gwestiynau fyddech chi eisiau ei ofyn wrth redwr/rhedwraig enwog? Mae
croeso i chi ysgrifennu erthygl/blog/neu lunio holiadur ar gyfer eich ymchwil.

(trowch yn ôl i bennod 7)
Mae Gethin wedi prynu cryno-ddisg i Caitlin yn anrheg. Dydyn ni ddim yn gwybod crynoddisg pwy.
Meddyliwch am ganeuon Cymraeg sy’n addas i’r stori, y cymeriadau neu’r naws hyd yma:
Er enghraifft:
Rhedeg i Baris – Candelas
Anifail – Candelas
Paid â bod ofn – Eden
Cân yr Ysbrydion – Huw Chiswell
Os yw hynny’n anodd, gwnewch deitlau caneuon i fyny.
(trowch yn ôl i bennod 10)
Mae’r awdur yn defnyddio’r ansoddair ‘cyntefig’ i ddisgrifio Nyth Brân, cartref newydd
Gethin. Ewch i nôl geiriadur, chwiliwch am y gair ‘cyntefig’, a nodwch ei ystyr.
(trowch yn ôl i bennod 21)
Pastai neithior a poset yw rhai o’r bwydydd mae Gethin yn ei fwyta yn 1713. Ymchwiliwch i
fwydydd y cyfnod yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig. Yna, lluniwch fwydlen tri chwrs fyddai’n
addas i’r cyfnod. (Chewch chi ddim defnyddio pastai neithior na phoset!)
(trowch yn ôl i Ran 2)
Meddyliwch am dri ansoddair i ddisgrifio Catws. Rhaid i chi ddweud pam eich bod wedi
dewis yr ansoddeiriau hynny. Gallwch ddefnyddio golygfa/ddigwyddiad penodol i’ch
cefnogi.
(trowch yn ôl i Ran 3)
Dychmygwch eich bod chi, fel Gethin, wedi treulio blwyddyn gron yn 1713. Rydych nawr yn
ôl yn y presennol. Ysgrifennwch ymson o’ch teimladau. Pa fyd ydych chi’n ei hoffi orau?

Pynciau trafod
Peidiwch â gadael i’r pynciau trafod yma eich dychryn. Maen nhw yma i’ch herio, i ennyn
sgyrsiau difyr, ac er mwyn i chi feithrin sgiliau mynegi barn. Gall eich athro/athrawes roi
arweiniad i chi a’ch grŵp.
1. Mae’r hen fyd yn llawn gwybodaeth am hen ddathliadau ac arferion Cymreig. Mae
llawer ohonyn nhw wedi’u colli yng Nghymru bellach.
Fyddwch chi yn chwarae tric neu gast ar Noswyl Calan Gaeaf o hyn allan, neu a
fyddai’n well gennych chi hel Calennig ar ddydd Calan? Ystyriwch yr holl ddathliadau
ac arferion amrywiol y clywn i amdano yn 1713.
2. Meddyliwch am ystyr y ddihareb Gwell Cymraeg Slac na Saesneg Slic. Mae
cymeriadau’r presennol – Gethin, Caitlin, Cai ... yn gallu siarad bratiaith ar adegau.
Mae cymeriadau’r gorffennol Guto, Catws, y Tri Trist ... yn rhydd o fratiaith, ac yn
siarad eu tafodiaith, sef y Wenhwyseg.
Cymraeg llafar, tafodiaith neu fratiaith fyddwch chi yn ei siarad yn eich ardal chi? Ydi
hynny yn gryfder neu wendid? Ydi tafodiaith yn diflannu?
3. Ai nofel ffantasi yw Gethin Nyth Brân?
4. Ydi Gethin yn siomedig ei fod wedi dod yn ail i Nathan yn y ras ar ddiwedd y nofel?
5.Beth yw symboliaeth y frân wen?
6.Mae sawl un yn meddwl mai gwallgofyn yw Hen Ŵr y Coed. Ystyriwch eiriau Hen Ŵr y
Coed yn ei sgwrs â Gethin:
“Mae sawl enw’n perthyn imi, ond cei fy ngalw’n Hen Ŵr y Coed.” Cerddodd y dyn tuag at
Gethin. “Unwaith roedd y tir yn garped o goed, tan i ddynion eu dymchwel at eu dibenion
eu hunain. Roedd y llethrau hyn yn un fforest fawr tan i’r rhan fwyaf gael eu torri a’u llosgi i
wneud siarcol. Ond daw gwaeth. Llawer gwaeth. Mi fydd y coed yn diflannu’n llwyr o’r
dyffrynnoedd, a’r afonydd yn llifo’n ddu gan lwch y glo.”
Dyn gwallgo neu amgylcheddwr yw Hen Ŵr y Coed?
(Byddai chwilio’r we i ffeindio cefndir y gerdd Coed Glyn Cynon yn fuddiol wrth fynegi barn
ar hyn.)

Yn olaf ... mae croeso i chi ebostio adolygiadau o’r gyfrol atom:
llanrwst@carreg-gwalch.com

Atebion Cwis
Rhan 1
1. Cai Thomas
2. Caitlin
3. Y bont ar bwys y tŷ pridd
4. Gwahoddiad i barti Caitlin
5. Athletau
6. Hobbit
7. Nathan
Rhan 2
8. Gruffydd Morgan
9. Mae rhai cytseiniaid yn caledu
10. Blaenhenwysg
11. Calennig
12. Dic Coed Coch
13. Dau ychen
14. Planhigyn tal gyda choesyn cryf a dail llydan
15. Hen gamp sy’n gymysgedd o reslo a jwdo
16. Hen Ŵr y Coed
17. Cryman
18. Tymor yr hydref
19. Wynno
– Deiniol, Dewi, Mihangel
20. Noswyl/Noson Calan Gaeaf
21. Cig dafad, winwns, llysiau cymysg
Rhan 3
22. Nathan a Cai
23. Ifan Blanhenwysg, Dafydd Penrhiwgwynt, Siencyn Hafod Ucha
24. Bobby Grange
25. Rhondda Fach/ Rhondda Fêch
– Cymraeg tebyg i Guto / Cwmrêg y Gloran
26. Gransha
27. Niwmonia
28. Hen lyfr o’r flwyddyn 1888, yn dwyn y teitl Plwyf Llanwynno: Yr Hen Amser, Yr Hen Bobl a’r Hen
Droeon.
29. Gethin ei hun
30. Aberpennar
31. Brân Wen

