
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 

a’r rhannu, 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 

Cinio a Sioe

Enw’r ffilm ganlynol yw Dinner and a Show (Cinio a 

Sioe) mae’n cynnwys ein cerddorion ni,  

Shulah (ffidil), Naomi (ffidil), Robyn (fiola)  

ac Anna (sielo).  

 

Byddant yn chwarae cerddoriaeth gan Rodgers a 

Hammerstein, Irving Berlin, a’r Electric Light Orchestra / 

ELO i adrodd yr hanes am noson ramantus allan. 

Felly gwnewch eich hunain yn gyfforddus, a 

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

 

             When a Man Loves a Woman      Calvin Lewis and Andrew Wright (1966) 

 

                                          Mr. Blue Sky      Jeff Lynne (1977) 

 

         Let’s Face the Music and Dance  

                           from Follow the Fleet     Irving Berlin (1936) 

 

                             The Sound of Music      Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II (1965) 

 

Smoke Gets in Your Eyes from Roberta     Jerome Kern and Otto Harbach (1933) 

 

                                         Stand By Me      Ben E. King, Jerry Leiber, and Mike Stoller (1961) 
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When a Man Loves a Woman (Pan fo dyn yn caru dynes)

Cafodd When a Man Loves a 

Woman ei hysgrifennu gan 

Calvin Lewis ac Andrew 

Wright, ac fe’i recordiwyd 

am y tro cyntaf gan Percy 

Sledge yn 1966

? Wnaethoch chi ysgrifennu llythyrau caru erioed? 
 
Canwr R a B oedd Percy Sledge – ydych chi’n hoffi Rhythm a’r felan? 
 
Mae Bournville yn enwog am ei siocled, ydych chi’n hoff o’ch siocled yn 
dywyll neu yn olau, gyda llefrith/llaeth. 

Prif  Weinidog y DU oedd  
Harold Wilson 

Rhediad cyntaf  o’r gyfres deledu 
gomedi sefyllfa Till Death Us Do 
Part yn cychwyn ar BBC1. 

Y Beatles a’r gân Paperback Writer 
yn cyrraedd brig siartiau’r senglau 
Prydeinig am y degfed gwaith. 

Lloegr yn curo Gorllewin yr Almaen 
4-2 i ennill Cwpan y Byd 1966 yn 
Wembley. Geoff  Hurst yn sgorio 
‘hat-trick’, a Martin Peters yn 

sgorio’r gôl arall i Loegr, mewn gêm 
a ddenodd gynulleidfa deledu yn y 
DU o fwy na 32,000,000 gan dorri 
record byd eang. 

MV Mi Amigo, cwch radio’r môr-
ladron Radio Caroline y De yn hwylio 
fewn i draeth Frinton. 

The Frost Report (Adroddiad Frost) 
sy’n lawnsio gyrfaoedd teledu John 
Cleese, Ronnie Barker a Ronnie 
Corbett ag ysrifenwyr a 
pherfformwyr eraill, yn darlledu am y 
tro cyntaf  ar BBC1  
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Mr. Blue Sky

Ysgrifennwyd My Blue Sky 

gan yr Electric Light 

Orchestra (ELO), a 

amlygwyd  ar seithfed 

albwm stiwdio’r band Out of 

the Blue (1977) 

Ysgrifennwyd a 

chynhyrchwyd gan Jeff 

Lynne, mae’r gan ar ffurf y 

bedwaredd a’r trac olaf o’r 

Concerto o’r  ‘Rainy Day 

Suite’, ar y drydedd ochr o’r 

albwm ddwbl wreiddiol.

? Ydych chi wedi bod yn hwyr am fws? 
 
Oes gennych chi hoff leoliad lle gwelsoch yr Awyr lasaf? 
 
A gawsoch chi barti stryd adeg Jiwbilî’r Frenhines? 

Prif  Weinidog y DU oedd James 
Callahan 

Arlywydd yr UD oedd Jimmy 
Carter 

Jiwbilî arian Brenhines 
Elizabeth yr 2il 

Y Sex Pistols yn rhyddhau God 
Save the Queen,  a daniodd 
ddadl enfawr, gan arwain at 
waharddiad o’r gân ar y BBC 

Ian Botham, cricedwr 
chwedlonol Lloegr am y tro 
cyntaf, yn cymryd 5 am 74 yn 
innings cyntaf  Awstralia mewn 
buddugoliaeth o 7 wiced 3ydd 
Prawf yn Trench Bridge.       

Marwolaeth Elvis Presley 
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Let’s Face the Music and Dance

Ysgrifennwyd y gân Let’s Face 

the Music and Dance yn 1936 

gan Irving Berlin ar gyfer y 

ffilm Follow the Fleet, lle 

cafodd ei chyflwyno gan Fred 

Astaire, a amlygwyd mewn 

deuawd ddawns enwog gyda 

Astaire a Ginger Rogers.

? Ydych chi’n hoff o fwydydd Ffrengig? Malwod neu Crème Brulee. 
 
Allwch chi ddawnsio fel Fred a Ginger? 
 
Oes gennych chi hoff bryd o fwyd?

Prif Weinidog y DU oedd Stanley 
Baldwin 

Billy Butlin yn agor y cyntaf o’i wersyll 
gwyliau Butlins, Butlins Skegness, yn 
Skegness, Swydd Gaerloyw Lloegr. 
Caiff ei agor yn swyddogol gan Amy 
Johnson o Hull (y ferch gyntaf i hedfan 
ar ben ei hun o Loegr i Awstralia) 

Lloegr yn dathlu ei buddugoliaeth 
gyntaf erioed yn erbyn y Crysau Duon 
mewn undeb rygbi, yn enwedig y ddau 
gais enwog gan “The Prince” (Y 
Tywysog) HH Alexander Obolensky. 

Y IVedd Gemau Olympaidd y Gaeaf 
yn agor yn Garmisch-Partenkirchen, 
yn yr Almaen 

Fred Perry yn ennill ei bedwaredd 
bencampwriaeth tenis senglau 
dynion ym Mhencampwriaethau 
Tenis , Wimbledon. 

Argyfwng ymwrthod Edward yr VIII: 
Brenin Edward VIII o’r Deyrnas 
Unedig yn arwyddo dogfen 
ymwrthodol yn Fort Belvedere, 
Surrey ym mhresenoldeb ei dri 
brawd, Dug Caerefrog, Dug Caerloyw 
a Dug Caint. 
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Sound of Music – rhan 1
Ffilm/Sioe gerdd yw The 
Sound of Music gyda 
cherddoriaeth gan 
Richard Rodgers, y geiriau 
gan Oscar Hammerstein 
II, a llyfr gan Howard 
Lindsay a Russel Crouse. 
Mae’n seiliedig ar gofiant 
o Maria von Trapp 1949. 
The Story of the Trapp 
Family Singers. Wedi ei 
gosod yn Awstria ar 
noswyl yr Anschluss yn 
1938, mae’r gerddoriaeth 
yn adrodd hanes Maria, 
sy’n derbyn swydd fel 
athrawes i deulu mawr lle 
mae’n penderfynu a ydy 
am fod yn lleian.  

? Ydych chi wedi bod yn Awstria? 
 
Ydych chi wedi dringo mynydd? 
 
Oes gennych chi hoff beth? 

Prif Weinidog y DU oedd Neville 
Chamberlain 

Sir Anthony Eden yn ymddeol fel 
Ysgrifennydd Tramor Prydain.yn 
dilyn anghytundeb enfawr gyda’r 
Prif Weinidog Neville Chamberlain 
ynglŷn a pha bolisïau i’w dilyn o 
ran yr Eidal, ac fe olynwyd ef gan 
Yr Arglwydd Halifax 

Brws dannedd gwrych neilon, y 
cyntaf o gynnyrch masnachol i’w 
wneud allan o edafedd neilon. 

Olew yn cael ei ddarganfod yn 
Saudi Arabia 

Huey, Dewey a Louie yn gwneud 
eu hymddangosiad cyntaf yn ffilm 
fer animeiddio Disney, Donald’s 
Nephews 

Pencampwr bocsio pwysau trwm, 
Joe Louis yn taro Max Schmelling 
allan yn rownd gyntaf yn rownd 
eu hail gyfle yn Yankee Stadium yn 
Ninas Efrog Newydd 
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Sound of Music – rhan 2
Mae’n syrthio mewn 
cariad a’r plant, ac yn y 
pen draw gyda’r tad 
gweddw hefyd, Capten 
von Trapp. Gorchmynnir 
iddo dderbyn comisiwn 
yn llynges yr Almaen, ond 
mae’n gwrthwynebu’r 
Natsiaid. Mae Maria ag ef 
am benderfynu ar gynllun 
i ffoi o Awstria gyda’r 
plant.  Mae llawer o’r 
caneuon o’r ffilm 
gerddorol yn safonol 
bellach, fel Edelweiss, My 
favorite Things, Climb 
Ev’ry Mountain, Doh-Re-
Mi a’r gân deitl i’r 
sioe/ffilm The Sound of 
Music.

? Ydych chi’n medru canu? 
 
Ydych chi’n hoff o G a Th 
 
Oes gennych chi hoff gyflwyniad cerddorol Rogers a 
Hammerstein – Dw i’n hoffi Oklahoma!! 

Prif Weinidog y DU oedd Clement 
Attlee 

Dogni dillad yn dod i ben ym 
Mhrydain 

Chwareuwyr Mozart Llundain yn 
perfformio’u cyngerdd cyntaf yn 
Neuadd Wigmore, Llundain 

Pencampwr byd pwysau trwm 
Joe Louis yn ymddeol 

Y South Pacific, Rodgers a 
Hammerstein, gyda Mary Martin a 
Ezio Pinza yn serennu, yn agor yn 

Broadway, ac yn mynd ymlaen i 
ddod yn ail o gyflwyniadau cerdd 
hiraf R a H. Yn sydyn iawn, daeth 
yn glasur o’r theatr gerdd. Y sgôr 
a’r gân uchaf ei nôd oedd Some 
Enchanted Evening. 

Y cyntaf o’r Ffilmiau teledu 
gorllewinol, Hopalong Cassidy yn 
ymddangos ar NBC yn yr Unol 
Dalieithau 
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Smoke Gets in your Eyes

Alaw o sioe yw Smoke Gets 

in Your Eyes, ysgrifennwyd 

gan y cyfansoddwr 

Americanaidd Jerome Kern 

a’r cyfansoddwr geiriau Otto 

Harbach ar gyfer y sioe 

gerddorol Roberta yn 1933. 

Yn ddiweddarach yn 1959, 

‘roedd hefyd yn rhif 1 yn y 

siartiau i The Platters.

? Ydych chi wedi cael mŵg yn eich llygaid? 
 
Oedd gynnych chi hoff glwb? 
 
Wnaethoch chi yrru neu ddal bws i gyrraedd yno? 

Prif Weinidog y Deyrnas unedig 
oedd Harold Macmillan 

Sefydlwyd Motown Records gan 
Berry Gordy.Jr yn Detroit. 

Awyren siartredig yn cludo’r 
cerddorion Buddy Holly, Ritchie 
Valens a’r Big Bopper gyda’r peilot 
Roger Peterson yn disgyn i lawr 
mewn amgylchiadau niwlog ger 
Clear Lake, Iowa, gan ladd y 
pedwar oedd ar ei bwrdd. Galwyd y 
drychuneb “The Day The Music 

Died” yn ddiweddarach, a 
boblogeiddiwyd mewn cân gan Don 
McLean o 1971 – American Pie. 

Ymddangosiad olaf Y Brodyr Marx... 
The Marx Brothers ar y teledu yn… 
The Incredible Jewel Robbery.  
Ymddangosiad cyntaf o’r ddoli 
Barbie gan Mattel yn yr Unol 
Dalieithau. 

Rownd derfynol Cwpan FA: 
Nottingham Forest yn curo Luton 
Town 2-1 yn Stadiwm Wembley. 
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Stand By Me

Mae Stand By Me yn gan a 

berfformiwyd yn wreiddiol 

yn 1961 gan y canwr- 

gyfansoddwr Americanaidd 

Ben E. King, fe’i 

hysgrifennwyd gan King, 

Jerry Leiber, a Mike Stoller. 

Yn ôl King, ‘roedd y gan a’r 

teitl wedi cael ei hysbrydoli 

gan gån ysbrydol a 

ysgrifennwyd gan Sam 

Cooke a J.W.Alexander o’r 

enw Stand By Me Father, a 

recordiwyd gan The Soul 

Stirrers.
? Roedd y gån hon yn adnabyddus fel hysbyseb am jîns, ydych 

chi’n hoff o wisgo denim? 
 
Roedd Ben E King yn Y Drifters, allwch chi ganu unrhyw un 
o’u caneuon? 

Cyfres deledu gyntaf The 
Avengers yn cael ei sgrinio ar ITV 
Jaguar E-Type, sbortscar sydd a’r 
modd i gyrraedd cyflymdra o 150 
mya (milltir yr awr), yn cael ei 
lawnsio. 
Stranger on the shore, gan Acker 
Bilk yn cael ei rhyddhau. 
Y darn arian ffyrling, a 
ddefnyddiwyd ers y drydydd 
ganrif ar ddeg, yn peidio a bod yn 
dendr cyfreithiol. 

John F Kennedy yn tyngu llw fel y 
pymthegfed Arlywydd ar hugain 
o’r Unol Dalieithau 
Cosmonaut Sofietaidd Yuri 
Gagarin, y person dynol cyntaf i 
gyrraedd y gofod. 
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Diolch ichi am ymuno gyda ni heddiw, a chawn edrych 
ymlaen i weld ein gilydd eto ar un o’n fideos nesaf. 
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