
Clipiau Sain 
Sut mae defnyddio’r 
nodiadau hyn gyda’r fideos: 

Mae’r nodiadau yn gyfle inni roi ychydig o gefndir 

pob darn, ac awgrymiad o drafodaeth 

gychwynnol i’w ddefnyddio os dymuner wedi 

ichi glywed y darn. Os ydy’r gerddoriaeth yn 

tanio’r cof, neu yn creu trafodaeth, pwyswch y 

botwm saib ar y fideo ar y pwynt hwn, i barhau i 

rannu, neu ewch yn eich blaen i’r darn nesaf, gan 

wasgu’r botwm saib pan fydd yr amser yn iawn 

ichi wneud hynny. Mae rhai o’r darnau a 

gynhwysir yn ganeuon, felly, defnyddiwch eich 

taflenni canu os dymunwch wneud hynny.

Cyfrannau Cerddorol 

Anifeiliaid Hudol

Enw’r ffilm ganlynnol yw Anifeiliaid Hudol, mae’n 

dangos ein cerddorion ni Di (ffliwt), Sal (clarinet), Vic 

(obo), Fran (Corn Frengig) and Phil (basŵn).  

 

Byddant yn chwarae cerddoriaeth gan Rimsky 

Korsakov, Saint-Saens a Gershwin i adrodd y stori am y 

trip ysgol i Sŵ Dudley Felly, gwnewch eich hunain yn 

gyfforddus, a mwynhewch ein cyfrannau 

cerddorol.cyfrannau cerddorol. 
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                                                                            Y gerddoriaeth dan sylw yn y fideo: 

 

                                  Walking the Dog      Rufus Thomas (1963) 

                     The Pink Panther Theme  

                         from The Pink Panther      Henry Mancini (1963) 

                                            Fossils from  

                The Carnival of the Animals     Camille Saint-Saëns (1922) 

              The Bear with the Sore Head      Julius Fučík (1907) 

     Les Animaux from Mississippi Five      Jim Parker (1993) 

                             When I'm Sixty-Four      Lennon/McCartney (1967) 
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Walking the Dog… Cerdded y ci

Mae Cerdded y Ci (Walking 

the Dog) yn gan sydd wedi ei 

ysgrifennu a’i recordio gan 

Rufus Thomas ym 1962, ar ei 

albwm o 1963 o’r un enw. 

Hon oedd ei ‘hit’ orau, gan 

gyrraedd rhif 10 ar y Billboard 

Hot 100 rhwng mis Rhagfyr 

1963 a Ionawr 1964 gan aros 

ar yr Hot 100 am 14eg 

wythnos!

? Oedd gennych chi anifail anwes pan oeddech chi’n tyfu i fyny? 
 
Oes gennych chi ffefryn o anifeiliaid y Sŵ? 
 
Oes gennych chi hoff le i gerdded? 

Margot Fonteyn a Rudolph 
Nureyey, y tro cyntaf  iddynt 
ddawnsio gyda’u gilydd ym 
mherfformiad o Royal Ballet o 
Giselle yn Llundain.  

Stranger on the Shore gan Acker 
Bilk oedd y cyntaf  o recordiad 
Prydeinig i gyrraedd rhif  un yn yr 
US Billboard Hot 100 

Datblygodd niwl trwm dros 
Lundain. 

Canfuwyd Marilyn Monroe yn farw 
wedi gor-ddos o dabledi cysgu 

Dangoswyd premier o Dr No, ffilm 
gyntaf  James Bond, yn y London 
Pavilion, yn portreadu Sean 
Connery fel yr arwr. 

Cychwyniad y Cuban Missile Crisis 
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The Pink Panther

Ysgrifennwyd gan Henry 

Mancini ar gyfer y ffilm o 

1963. Y Pink Panther gyda 

Peter Sellers yn serennu…

Trail of the Pink Panther 

(1982) oedd y ffilm Pink 

Panther cyntaf a wnaed 

wedi marwolaeth Peter 

Sellers ym 1980.

? Gallwch chi ddynwared Inspector Cluso? 
 
Y Pink Panther yw’r diamwnt yn y ffilm,  
 
os gennych chi hoff em? 

Gwelodd 1980 y cyntaf  o ralïau 
CND yn Greenham Common 

Gwnaeth y Rubik’s Cube ei 
ymddangosiad rhyngwladol 
cyntaf  yn yn British Toy and 
Hobby Fair, Earl’s Court, Llundain 

Gwnaeth ail ffilm Star Wars 
George Lucas (Star Wars:  
Pennod V – The Empire Strikes 
Back) ei gyhoeddu yn yr Unol 
Daleithiau. 

Lech Walesa yn arwain y cyntaf  o 
lawer o streiciau yn y Gdańsk 
Shipyard yn y  Weriniaeth Bwyleg. 

British Leyland yn lawnshio’r 
Metro newydd 

Agoriad Parc Thema Alton 
Towers. 

Llofruddiaeth John Lennon y tu 
allan i’w fflat yn New York, UDA 
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Fossils / Ffosiliau
Mae’r darn hwn yn un o 
bedair-ar-ddeg symudiad o 
waith The Carnival of the 
Animals gan y cyfansoddwr 
Ffrengig rhamantus Camille 
Saint-Saěns. Mae’n 
cynrychioli ffosiliaid ac yn 
gwneud defnydd o’r 
seiloffon i ychwanegu 
ychydig o gomedi!  Yn 1949, 
ysgrifennodd Ogden Nash 
gasgliad o benillion doniol i 
gydfynd a phob symudiad ar 
gyfer recordiad Columbia 
Masterworks o Garnival yr 
anifeiliaid (Carnival of the 
Animals), a arweiniwyd gan 
Andre Kostelanetz. Fe’i 
llefarwyd ar yr albwm 
gwreiddiol gan Noёl 
Coward, wedi eu ddybio 
drosodd neu’u plethu 
rhwng adrannau o’r 
gerddoriaeth a recordiwyd 
ynghynt.

? Ydych chi wedi bod yn y Jurassic Coast yn Dorset? 
 
A wnaethoch ddarganfod ffosil? 
 
Allwch chi chwarae seiloffon? 

Mae amser heddwch, 
consgripsiwn yn y Deyrnas 
Unedig yn cael ei reoli dan y 
National Service Act 1947. 
‘Roedd disgwyl i ddynion 18-26 
oed yn Lloegr, Yr Alban a 
Chymru, dan orfodaeth, i 
wasanaethu’n llawn-amser yn y 
lluoedd arfog am 18 mis. 

Llu Awyr Ategol Menywod, 
ailenwyd fel Llu Awyr Brenhinol 
Menywod. 

Cafodd y cyntaf o’r Badminton 
Horse Trials eu cynnal yn 

Badminton House yn Swydd 
Gaerloyw. 

Cafodd nofel ddystopaidd 
George Orwell sef…Nineteen 
Eight-Four ei chyhoeddi. 

Daeth Dogni Dillad i ben ym 
Mhrydain. 

Cyhoeddodd llywydd yr UD 
Harry S Truman fod yr Undeb 
Sofietaidd wedi arbrofi’r bom 
atomig. 
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The Old Brown Bear with a Sore Head

Ysgrifennwyd The old 
brown bear with a sore 
head (Yr hen arth frown 
gyda phen sal) gan 
gyfansoddwr Czech 
Julius Fucik (Gorffennaf 
18fed 1872 – Medi 25ain 
1916) Y basŵn yw’r arth 
flin sy’n ceisio’i orau i 
arafu’r gerddoriaeth i 
lawr, tra bo’r gweddill 
ohonom yn ceisio codi’r 
tempo. Mae’n cadw’i 
chwyrniad olaf tan 
ddiwedd y darn!

? Ydych chi wedi cael pen tost erioed? 
 
Oes gennych chi hoff arth? – Yogi yw f’un i. 

Sir Hubert Parry yn ysgrifennu 
gosodiad corawl o gerdd William 
Blake..”And did those feet in 
ancient time” (fel gwnaeth y 
traed yn yr hen ddyddiau) a 
adnabyddir fel Jeriwsalem 

Battle of the Somme…(Brwydr y 
Somme) Bu farw dros filiwn o 
filwyr: ac fe    anafwyd 57,470 o’r 
Ymerodraeth Prydeinig ar y 
diwrnod cyntaf.. 

Brwydr Jutland rhwng y Llynges 
Fawreddog Frenhinol a Llynges 
Mor yr Almaen ym Mor y Gogledd 

Gustay Holst yn cwbwlhau 
cyfansoddiad o’i gyfres 
gerddorfaol The Planets. Opus 3 

Al Jolson yn recordio Down 
Where the Swanee River Flows     
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Les Animaux

? Ydych chi wedi cael Pastai Mwd Mississippi (gallwch chi ei syllafu, galla i ddim) 
Welsoch chi House of Cards yn 1990?  Oes gennych chi farn wleidyddol?

Prydain Fawr ac Iwerddon yn 
cystadlu yn y Gemau Olympaidd 
yn Antwerp gan ennill 15 aur, 15 
arian a 13 o fedalau efydd. 

Aston Villa yn curo Huddersfield 
Town 1-0 yn y Cwpan FA terfynol 
am y tro cyntaf  ers 1915. 

Ffurfiwyd Cerddorfa Dinas 
Birmingham, y Gerddorfa gyntaf i 
dderbyn cefnogaeth ddinesig ym 
Mhrydain Fawr 

Sylvia Pankhurst yn cael ei 
charcharu am chwe mis. 

Rupert Bear (Rupert yr Arth) yn 
ymddangos mewn cartŵn yn y 
Daily Express 

Meccano Cyf. o Lerpwl yn 
cynhyrchu’r tegan tren cyntaf 
Hornby, gyda pheirianwaith cloc a 
rheilffordd model 0. 

Y Spanish Flu yn dod i ben gydag 
amcangyfrif rhwng un-deg-saith 
miliwn i hanner can miliwn o 
farwolaethau. Hon fyddai’r 
pandemig Byd-eang ddiwethaf 
hyd nes i bandemig Covid 19 daro 
bron i ganrif yn ddiweddarch.

Yn y Flwyddyn Hon 1916 ORCHESTRA OF  The Swan

When I’m 64

Ysgifennwyd When I’m 64 

gan Paul McCartney 

(credydwyd i  Lennon a 

McCartney) ac fe gafodd 

ei rhyddhau ar eu Sgt. 

Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band yn 1967. Hon 

oedd un o’r caneuon 

cyntaf a ysgrifennwyd gan 

McCartney, pan oedd yn 

14 oed (1956)

? Dyma’r arwyddgan i Points of View, wnaethoch chi ysgrifennu fewn i Points of View? 
A oes yna raglen deledu fyddech chi am roi eich barn amdani?  

Lawnsiwyd Gwobr Dug Caeredin  

Rhyddhawyd  sengl gyntaf Shirley 
Bassey… Burn My Candle (At Both Ends) 

Humphrey Lyttelton a’i fand yn recordio ei 
gyfansoddiad jazz traddodiadol… Bad 
Penny Blues yn Llundain gyda’r 
peiriannydd sain Joe Meek. Hon fydd y 
record gyntaf o jazz Prydeinig i gyrraedd 
yr Ugain Uchaf. 

Lawnsiwyd Teledu Granada gyda’i 
ganolfan ym Manceinion. 

Mettoy yn cyflwyno Modelau Ceir 
Teganau Corgi, a gynhyrchwyd yn Ne 
Cymru 

Jim Laker yn gosod record gan gymryd 
19 wiced mewn gem griced dosbarth 
cyntaf, yn Old Trafford yn y pedwerydd 
Prawf rhwng Lloegr ag Awstralia. 

PG Tips yn lawnsio eu hymgyrch 
hysbysebu ITV hirbarhaol gan ddefnyddio 
te parti’r tsimpansïaid (darparwyd y 
lleisiau gan Peter Sellers) 
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Mae Les Animaux yn 

symudiad o ddarn o steil 

1920au gan Jim Parker o’r 

enw Mississippi Five.  Mae 

Parker wedi cyfansoddi llu o 

sgorau i lawer o ddramau 

teledu hanesyddol yn 

cynnwys Mapp a Lucia, Moll 

Flanders a House of Cards.

Diolch am ymuno gyda ni heddiw ac ‘rydym yn edrych ymlaen i’ch 
gweld eto ar un o’n fideos nesaf.


