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LESSON PLANS 
LESSON TWO  

FINDING NEWS 

 
TRANSCRIPT OF HUW EDWARDS VIDEO (WELSH LANGUAGE VERSION) 
https://www.bbc.co.uk/teach/young-reporter/lesson-2-finding-news/zgm3hcw  

Dyma ni mewn stiwdio yn New Broadcasting House yn Llundain, y stiwdio bydd pawb yn gweld ar y 
newyddion teledu bob nos. 

Ond tu ôl i’r llenni – mae newyddiadurwyr y BBC yn brysur yn penderfynu beth ddylai gael ei gynnwys 
yn y newyddion – a ble i chwilio amdano. 

A dyma’r union dasg i chi hefyd. 

Mae newyddiadurwyr yn dod o hyd i straeon newyddion o nifer o fannau gwahanol – hynny yw, o 
ffynonellau gwahanol. 

Cofiwch fod pethau’n digwydd o’ch cwmpas drwy’r amser – a allai fod yn destun stori dda. 

Rhaid i chi fod yn chwilfrydig. Rhaid i chi edrych o’ch cwmpas, gwrando, siarad â phobl – a chanfod beth 
sy’n digwydd. 

Beth sy’n creu syndod i chi? Beth sy’n brawychu pobl? Beth sydd o ddiddordeb i chi? Sut ydych chi’n 
gwybod fod y stori yn wir? 

Wel, un ffynhonnell bwysig, credwch neu beidio, yw newyddiadurwyr eraill. 

Mae newyddiadurwyr y BBC bob amser yn darllen papurau newydd, yn chwilota gwefannau newyddion, 
yn gwrando ar neu’n gwylio newyddion. 

Mae straeon hefyd yn dod yn uniongyrchol o’r gynulleidfa – pobl yn dweud wrthon ni am y pethau sy’n 
digwydd yn eu bywydau. Mae llawer o bobl yn cysylltu â’r BBC drwy neges testun, e-bost, drwy flogio 
neu drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel Twitter neu Facebook. 

Gall yr hyn mae pobl yn ei ddweud wrthon ni fod yn rhan bwysig o stori – neu’n stori ynddi hi ei hun. 

Ond mae rhaid i ni ddal i gadarnhau’r ffeithiau. 

Efallai cewch chi straeon gan eich ffrindiau, eich teulu neu’ch athrawon. 

Beth am ofyn am farn eich ffrindiau neu’ch cyd-fyfyrwyr am y materion sy’n destun straeon? 

Yn union fel rydyn ni’n ei wneud, gallwch chi eu cynnwys yn eich adroddiad. 

Ffynhonnell dda arall yw datganiadau i’r wasg. 

Mae sefydliadau yn cysylltu â’r BBC gyda syniadau am straeon newyddion drwy’r amser. 

Maen nhw’n anfon gwybodaeth aton ni am ddigwyddiadau sydd i ddod – neu bethau maen nhw wedi’u 
gwneud.  

Maen nhw hefyd yn eu rhoi ar eu gwefannau, felly, chwiliwch amdanyn nhw. 
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Mae newyddiadurwyr yn siarad ag arbenigwyr o bob math – ac yn casglu straeon ganddyn nhw. Efallai 
eu bod nhw’n wleidyddion, yn rheolwyr peldroed, yn wyddonwyr, yn ddoctoriaid, yn siopwyr, yn 
gerddorion, yn brifathrawon.  

Rydyn ni’n galw’r bobl hyn yn ‘gysylltiadau’ neu ‘contacts’ – a gallan nhw fod yn gyfeillion ac yn 
gymdogion hefyd. Mae gan ohebydd da gysylltiadau da. 

Yn olaf, mae rhai o’r straeon gorau yn dod wrth dystion, pobl sydd yn y fan a’r lle pan fydd rhywbeth yn 
digwydd, a gallan nhw ddweud wrthon ni amdano. 

Gair o rybudd hefyd. Mae’n bwysig i chi wneud yn siwr bod y ffynonellau yn gywir. 

Defnyddiwch y ffynonellau ‘rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw. DIm byd arall. Ydy hi’n debygol bod 
ganddyn nhw wybodaeth gywir am y stori? Fel arfer, mae’n syniad da i wirio’r wybodaeth gydag o leiaf 
ddwy ffynhonnell. 

Mae gwirionedd a chywirdeb yn ddau o werthoedd newyddion y BBC. 

Maen nhw’n ganllawiau pwysig iawn a fydd yn helpu i chi ddatblygu yn Ohebydd Bwletin Ysgol – 
rhywun y bydd pobl YN YMDDIRIED YNDDO NEU YNDDI. 

Un cyngor pwysig arall. 

Er mwyn diogelu rhai dan ddeunaw oed, dylech ddefnyddio eu henwau cyntaf yn unig yn yr 
adroddiadau.  

Mwynhewch y dasg o chwilio am stori – cofiwch y canllawiau – a phob lwc. 


