Rhif 347 Creu Gwefan Bl 6 ac iau (unigol neu grŵp)
Beirniad – Aled Roberts
Oedd safon y gystadleuaeth yn un uchel. Oedd yn amlwg fod nifer o’r ymgeiswyr wedi
gwario llawer o amser yn ymchwilio ei phwnc ag hefyd wedi meddwl am y ffordd gorau o
gyfathrebu hyn drwy ei gwefan i’w defnyddwyr.
Yn 3ydd mae 347/5 - CAI A TOMOS, YSGOL Y GARNEDD - yr oeddwn yn hoffi sut oedd yr
ymgeiswyr wedi gosod allan y tudalennau yn drefnus a chlir, gydag edrychiad modern oedd
yn ddeniadol iawn.
Yn 2il mae 347/6 - DEWINIAID Y DDWYLAN - yr oedd yr ymgeiswyr wedi hel llawer o
wybodaeth ar gyfer y pwnc, ag yr oeddwn yn hoffi sut yr oedden wedi creu fideos a’i
gynnwys ar y wefan wrth drafod Apollo 11.
Yn 1af mae 347/8 GWEFAN GRWP DYFNOG - Oedd yr wefan yma'n hawdd i'w ddefnyddio o
pan yr ydych yn cychwyn ei defnyddio. Yr oedd tudalen flaen glir oedd yn mynd a chi I’r isdudalennau oedd i gyd wedi dilyn yr un patrwm efo gwybodaeth am bob ardal, a Goolge
Map hefyd.
Oedd y dudalen flaen yn drefnus a chlir, Oedd y wefan yma yn un oedd yn gweithio, ag yn
hawdd i'w ddilyn. Oedd hon yn wefan byddech yn disgwyl i weld yn fyw ar y we, felly yn
haeddu fod yn 1af.

Rhif 348 Creu Gwefan Bl 7 8 a 9 (unigol neu grŵp)
Beirniad – Aled Roberts

Oedd Stormus - F54286 wedi creu Gwefan trefnus a thaclus.
Maent wedi llwyddo i arwahanu’r cynnwys Cymraeg a Saesneg yn glir. Medrai rhywun fynd
rhwng y ddwy Iaith yn syml heb golli lle yr oeddynt o fewn y wefan, dwy glicio ar y linc iaith
ar dop y tudalen. Byddai hyn yn ddefnyddiol iawn i ddysgwyr Cymraeg os hoffent edrych
dros air yn y Saesneg cyn mynd ymlaen i ddarllen gweddill y cynnwys yn Gymraeg.
Mae’r tudalen blaen yn gynnwys disgrifiad a linciau i’r is-adrannau, sy’n arwain defnyddwyr i
ddarganfod mwy ar gyfer yr ardaloedd gwahanol, ac mae’r tywydd diweddaraf ar bob
tudalen yn ddefnyddiol iawn i ddefnyddwyr.

