
Ein Tad,  
 
Diolch am ein teulu a ffrindiau. Er nad ydym yn yr ysgol, rwy'n 
meddwl am fy ffrindiau bob dydd. Diolch am y dechnoleg sy'n 
cadw ni mewn cysylltiad. Diolch am bawb sy'n helpu pobl sy'n 
dost. Diolch i bawb yn ein pentref sy'n helpu pobl eraill i aros 
adref yn ddiogel. 

 
Mae'r byd yn fwy tawel ers dechrau'r feirws, ond 
mae byd natur yn fwy prysur. Diolch am gael clywed 
yr adar bach yn canu yn y bore ac am yr heulwen 
braf er mwyn chwarae yn yr ardd. Diolch Dduw am 
harddwch ein byd ac atgoffa ni i ofalu am ein byd ar 
gyfer y dyfodol.  

 
Rwy'n gweld eisiau yr ysgol ond mae'n bwysig bod pawb yn 
cadw'n ddiogel.  
 
Gofynnwn hyn yn enw'r Arglwydd. Amen 

Mali Jones 
Blwyddyn 4 

 
Gweddiwn, 
 
Diolch i’r bobl allweddol sydd yn gweithio'n galed i ni fel 
doctoriaid, nyrsys, dynion post, dynion casglu sbwriel, pobl 
archfarchnad, pobl sydd yn helpu'r henoed, a heddlu. Diolch 
i’r bobl sydd yn aros adref i gadw'n saff ac i’r feirws fynd yn 
gloiach. 
 
Mae'r byd ar stop, felly helpa ni i gael gwared o’r firws 
corona. Arhoswch adre a byddwch yn ddiogel.   Amen 
 

Celyn Davies 
Blwyddyn 5 

 

 

Ein Tad, 
 

O Dduw, helpa ni i gadw'n iach ac 
yn ddiogel yn yr amseroedd ansicr 
ac ofnus yma. 
 
Help'r gwyddonwyr i ddod o hyd i 

iachad i’r feirws erchyll hyn. 
 
Helpa fy nheulu a ffrindiau i gadw'n ddiogel 
rhag y feirws cas sy'n gwaghau ein byd. 
 
Diolch i'r holl gweithwyr allweddol sydd yn 
peryglu eu bywydau i cadw pawb arall yn saff. 
 
Mae'r byd yn gorffwys nawr, mae'r llygredd yn 
lleihau.  Mae natur yn tyfu yn brydferth ac 
mae'r adar yn canu yn swynol. Diolch i ti dduw. 
 
Diolch am wneud i bawb sylweddoli gwir ystyr 
teulu a ffrindiau. 
Cariad, gofal a gobaith sydd yn bwysig nawr. 
 
Daw eto haul ar fryn, diolch i ti Dduw.  Amen 
 

Shane Davies  
Blwyddyn 6 

 
 
 



 
Dear Lord, 
 

Our world has changed to a 
nightmare, people have to stay home 
and a virus has spread over the world. 
Thank you for helping the NHS for 
looking after people, looking after the 

lonely people in their house. Help us to save 
people’s lives today and every day, help to stop 
the Coronavirus and save the world from 
lockdown so people can have a happy year, 
Amen.  
 
Cadi Lois Owen 
Blwyddyn 5 
 
Ein tad, 
 
Diolch NHS, thank you NHS for helping us. We appreciate your 
support. 
 
Thank you keyworkers for helping us and saving 
people’s lives during the coronavirus crisis. 
 
We found all the care workers and everyone who was helping 
us. 
 
These are the key workers keeping the country running: 
doctors, nurses, paramedics, police, fire brigade, farmers, 
teachers, care home workers, supermarket, food shop workers, 
rubbish collectors.  Amen. 

Alfie Flynn 
Blwyddyn 4 

 
O Dduw ein tad,  
 
Helpa ni yn ein gweddiau i ddanfon gwellhad i'r 
bobol sydd yn dioddef gyda'r covid-19. Diolchwn 
am y gweithwr allweddol sydd yn cynwys 
Meddygon, Nyrsus, gofalwyr cartrefi, gyrrwyr 
Ambiwlans, gyrwir loris a staff y siopau. Pawb 
sydd ar y llinell flaen. 
 
Diolchwn hefyd i'r ffermwyr a chontractwyr 
ffermydd am gynhyrchu ein bwyd dyddiol sef:- 
llaeth, llysiau, frwythau a chropiau sydd yn 
anghenrheidiol i gadw ni yn fyw.  Di ni ddim yn 
sylweddoli gymaint sydd yn dod o law y Ffarmwr. 
 
Diolchwn hefyd ein bod yn byw mewn ardal 
brydferth a weddol saff. Dymunwn i bawb edrych 
ar ôl eu gilydd a meddwl am y teuluoedd a 
ffrindiau sydd wedi colli anwyliaid.  
 
Yn enw Iesu Grist, Amen. 

Carys Williams 
Blwyddyn 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dear Lord, 
 
Thank you for the people who are helping us, the key-
workers, paramedics, farmers, doctors, nurses, 
postmen, and teachers.  
 
The teachers have helped us because they have been 
giving us work online which is sometimes tricky but it 
is the best they can do.  
 
The nurses and the doctors have helped those that 
have caught Covid-19 because they are the only ones 
that can deal with it. The postmen has helped us 
because they deliver letters so we can communicate. 
Thank you.  
 
Amen x 
 

Orla Broome 
Year 4 

 

 
 

Gweddiwn, 
 
O Dduw, amddiffyn ni yn ystod yr amser peryglus 
yma. Amddiffyn y gweithwyr allweddol sydd yn 
edrych ar ôl y bobl sâl sydd yn y byd.  
 

Helpa'r hen bobl yn y gymuned sydd ar eu 
pennau eu hunain fel eu bod nhw ddim yn 
teimlo'n unig ac ofnus. 
 
Helpa'r bobl digartref i gadw'n dwym. Mae 

angen bwyd, dŵr a llawer mwy fel heddwch arnynt. 
 
Maen braf clywed yr adar yn canu heb sŵn traffig.  
Mae'r amgylchedd wedi gwella achos does neb tu 
allan yn gyrru ceir na hedfan tramor.  
 
Gwna'n siwr bod pawb yn deall y pwysigrwydd o'r 
pethau da sydd wedi dod allan or CORONAFEIRWS. 
 
Bydd hwn yn dysgu ni i edrych ar ôl dyfodol y blaned. 
 
Rho obaith i ni gyd i deimlo'n hapusach gan edrych 
ymlaen i fod, unwaith eto, gyda ffrindiau a theulu a 
mwynhau y rhyddid i chwarae pêl droed.  Amen. 
 

Jac Elis Davies,  
Blwyddyn 6 



Dear Lord 
 
Thank you for listening to this prayer.  I’ve had enough of 
hearing about Covid 19 and I’m sad to hear that thousands of 
people die everyday (Crazy and really sad).  The keyworkers 
are trying their best and succeeding.  I really miss my friend 
at school everyday.  Please keep my family and friends safe 
and I wish everything went back to normal soon.  Amen 
 

Tianna Crossley Harries 
Year 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Dduw, diolch am gadw'r gweithwyr allweddol yn 
ddiogel yn ystod Covid-19 fel eu bod nhw’n gallu gofalu 
amdanom ni.  
 
Diolch i fy nheulu am helpu gyda fy ngwaith ysgol pan 
doeddwn i ddim yn deall beth i wneud. 
 
Diolch i fy athrawon am roi y gwaith i mi ar-lein a helpu 
fi i gadw dysgu. Pryd doeddwn i ddim yn gwybod beth i 
wneud, roedd yr athrawon yna pob tro.  Amen 
 

Sioned Rees 
Blwyddyn 6 

 
 

Annwyl Duw 
 
Diolch am y gweithwyr allweddol sy'n ein helpu 
ni. Diolch i'r nyrsys am weithio'n galed yn yr 
ysbytai. Diolch am yr heddlu am wneud yn siwr 
bod ni gyd yn dilyn y rheolau. Diolch i'r ffermwyr 
am blannu bwyd i rhoi yn y siopiau i bawb. 
Diolch i'r bobl sy'n edrych ar ôl hen bobl yn y 
cartrefi henoed fel Glyn Nest. Diolch am 
weithwyr sy'n gweithio yn y siopiau i wneud yn 
siwr bod ni yn gallu prynu bwyd yn saff. Diolch 
am y postmon sy'n dosbarth’r post a’r parseli. 
Diolch am y dynion sy'n casglu sbwriel fel bod 
dim lot o fagiau llawn o sbwriel gyda ni. Diolch 
am yr dynion tan sy'n dal i rhoi tâl allan nawr.  
 
Diolch am yr athrawon sy'n helpu, y rhai sy’n 
gofalu ar ôl plant y gweithwyr allweddol yn yr 
Hwb.  Diolch am yr athrawon sy'n rhoi gwaith 
arlein i ni fel bod ni'n gallu cario mlaen i ddysgu. 
 
Ni'n gofyn i ti Dduw i gario ymlaen i edrych ar ôl 
ni drwy’r pandemig. Edrychwn ymlaen i gwrdd a 
theulu a ffrindiau unwaith eto, pan mae'n saff i 
wneud. 
 
Diolch i ti Dduw.  Amen. 
 

Lea Driscoll 
Blwyddyn 5 

 
 


