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Cyflwyniad 
 
Gorolwg 
Mae Submarine yn dilyn hanes Oliver Tate, sy’n 15 oed, wrth iddo ddyfod i oed.  Mae Oliver, sy’n byw yn 
Abertawe gyda’i rieni, wedi colli’i ben yn lân ac yn ceisio’i orau glas i greu argraff dda ar ferch arbennig, ond ar yr 
un pryd mae’n ceisio achub priodas ei rieni.  Adroddir y ffilm hynod, ddoniol hon yn arddull Oliver ei hun, sy’n 
cynnig strwythur diddorol i’r naratif ble mae’r perthnasau a’r hunaniaethau sy’n datblygu yn toddi i’w gilydd.  Mae 
Oliver yn teimlo’i fod wedi ei ddieithrio o gymdeithas, ac mae’n cwympo mewn cariad â Jordana.  Mae’r berthynas 
newydd yma’n wynebu nifer o anawsterau sy’n cael eu hadrodd mewn dull onest, annwyl wrth i Oliver ddysgu 
amdano’i hun ac am y bobl sy’n byw o’i amgylch.   Mae eiliadau o ddiniweidrwydd, doniolwch ac elfennau absẃrd 
yn cael eu cyfuno, fel pan fo Oliver yn llwyr gredu y byddai’n haws i Jordana ymdopi â marwolaeth arfaethedig ei 
mam os llwydda ef i wenwyno ei chi. Yn cyd-fynd â’r stori mae troslais Oliver yn hysbysu’r gynulleidfa o’r hyn y 
disgwylia ef i ddigwydd, ac yna mae’n myfyrio uwchben y gwir ganlyniadau.  Mae’r diwedd yn gadael sawl 
cwestiwn gyda’r gynulleidfa, ond hefyd yn eu gadael yn hoffi’r bachgen ifanc lletchwith, sy’n ymdebygu rhywfaint i 
Adrian Mole. Mae Submarine yn enghraifft wych o ffilm Brydeinig annibynnol. 

Teitl 
Enwyd Submarine ar ôl y cyfnodau o iselder mae tad Oliver yn eu dioddef, sy’n ymdebygu i suddo i waelod y môr.  
Yn ddiweddarach yn y ffilm mae Oliver ei hun yn profi teimladau tebyg pan mae ei berthynas ef a Jordana’n 
chwalu.  Ceir cyfeiriadau pellach pan fo Oliver yn trafod uwchseinedd (34 munud) a sut gall anifeiliaid glywed ar 
amledd uwchseiniol. Cyffelybir hyn â phobl yn methu a chlywed na deall yr hyn mae eraill yn ei feddwl na’i deimlo, 
gan gysylltu â’r syniad o fod o dan ddŵr, a cheisio clywed/teimlo drwy rwystrau.  

Themâu 
Prif thema’r ffilm yw dyfod i oed.  Mae pynciau eraill yn cynnwys perthnasau teuluol, rhyw a rhywioldeb, profiad, y 
gorffennol, iselder, salwch a marwolaeth, emosiynau a’r methiant i ymdrin â sefyllfaoedd emosiynol.  Mae’r stori’n 
ymdrin â’r themâu o bersbectif Oliver, gan ddangos y cwbl i’r gynulleidfa o’i safbwynt ef, yn hytrach na gwir realiti 
pob sefyllfa.  Felly, mae’r themâu a drafodir yn cynnwys canfyddiad, dealltwriaeth, materion nad ellir eu lleisio, a 
chyfathrebu. 

Naratif 
Mae’r ymdriniaeth o naratif yn ddiddorol.  Mae troslais Oliver, ynghyd â’r hyn sy’n digwydd, yn creu naratif 
goddrychol.  Mae yma gysylltiad bwriadol â strwythurau naratif tair-rhan ffilmiau Hollywood, a amlygir yn sgil yr is-
deitlau (Rhan Un, Rhan Dau, Rhan Tri) a’r Prolog a’r Epilog, sy’n gosod lleoliad ac arddull i’r ffilm.  

Mae hyn yn rhoi cyfle i drafod naratifau arferol, nodweddiadol, a naratifau sy’n gwyrdroi disgwyliadau’r gynulleidfa 
er mwyn cynnig rhywbeth gwahanol.  Mae Submarine yn cynhyrchu hiwmor drwy alluogi’r gynulleidfa i weld y 
cyferbyniad sy’n bodoli rhwng barn bersonol Oliver, a’r hyn sy’n digwydd mewn gwirionedd.  Yn sgil y dilyniannau 
montage a’r dilyniannau sy’n ymwneud â breuddwydion, a thrwy gyfeiriadau uniongyrchol at destunau eraill, mae 
cyfeiriadau rhyng-destunol sy’n ymwneud â’r broses o wneud ffilm yn britho’r naratif.  Mae hyn yn cynnig naws 
hunan-adelwyrchol i’r naratif, y gellir ei defnyddio i edrych ar leoliad/safle y ffilm yn y diwydiant a’r broses 
greadigol. 

Lleoliad  
Saethwyd y ffilm ar leoliad yn ac o amgylch Abertawe, y Bari, Cymoedd y De a Chaerdydd, gan felly gynnig darlun 
cynrychioladol o Dde Cymru ac o Brydain.  Mae’n edrych ar elfennau gwledig, ond hefyd yn cynnig golygfeydd o’r 
dociau a nodweddion diwydiannol yr ardal.   

Ffilmiau eraill 
Gellir archwilio nifer o ffilmiau eraill wrth edrych ar genre, y diwydiant, neu themâu Submarine:  

Ffilmiau realaeth cymdeithasol / comedïau fel: Happy Go Lucky; Attack the Block; Four Lions 

Ffilmiau Dyfod i Oed:  Fish Tank; Kidulthood; Juno; 500 Days of Summer 
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Dysgu 
Astudio’r Cyfryngau ac Astudiaethau Ffilm 
 

Astudio’r Cyfryngau 
Dadadeiladu’r 
testun 

Elfennau macro’r 
testun 

Y Diwydiant Y Gynulleidfa 

Y defnydd o 
• Sain 
• Goleuo 
• Sinematograffi 
• Golygu 
• Sêr/perfformiadau 
 

Cynrychiolaeth o’r 
• Teulu 
• Oed 
• Pynciau (bwlio, 

salwch, rhywioldeb) 
• Cenedl/lleoliad, 

diwylliant 
• Genre  

• Diwydiant Ffilm 
Prydain 

• Diwydiant Ffilm 
Cymru  

• Cymharu â 
Hollywood 

• Ariannu 
• Lleoliad 
• Genres/naratifau 

nodweddiadol 
• Y defnydd o sêr 

• Y gynulleidfa darged 
• Lleoli cynulleidfa 
• Ymateb cynulleidfa 
• Apêl i gynulleidfa 
• Rhyngweithio gyda’r 

gynulleidfa 
• Cefnogwyr/edmygwyr  

 
 

Astudiaethau Ffilm 
Elfennau micro’r 
testun 

Elfennau macro’r  
testun 

Y Diwydiant 

Y defnydd o 
• Sain 
• Goleuo 
• Sinematograffi 
• Golygu 
• Sêr/perfformiadau 
• Y gwaith ymarferol o 

greu’r testun  
• Sylwadau’r 

Cyfarwyddwr am 
benderfyniadau 
creadigol 

Cynrychiolaeth o 
• Ryw/Cenedl 
• Hunaniaeth Gymreig 
• Hunaniaeth Brydeinig 
• Themâu Prydeinig 
• Strwythur 

naratif/themâu sy’n 
gysylltiedig â 
Phrydeindod 

• Technegau storïo 
• Genre  

• Cymharu â Hollywood 
• Ariannu 
• Lleoliad 
• Genres/naratifau nodweddiadol 
• Y defnydd o sêr  
• Ymateb, apêl, targedu cynulleidfa 
• Edmygwyr 
• Cynhyrchu 
• Dosbarthu/Marchnata 
• Dangos 
• Llwyddiant: swyddfa bocs vs. llwyddiant 

beirniadol 
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Dysgu  
Cwricwlwm 
 

Gellir defnyddio’r ffilm i ddysgu meysydd eraill o’r cwricwlwm hefyd: 

Agweddau ymarferol gwneud ffilmiau  
Fel rhan o’r fanyleb a ddefnyddir ar gyfer Astudiaethau Ffilm, gellir astudio elfennau micro’r ffilm a’u defnyddio i 
ddysgu am agweddau ymarferol gwneud ffilm.  Gallai hyn hefyd fod yn ddefnyddiol ar gyfer cyrsiau ymarferol ar 
wneud ffilm, neu gyrsiau BTEC sy’n cynnwys modiwl ymarferol ar wneud ffilm.   

Byddai’r golygfeydd cychwynnol, fel y dilyniant montage am berthynas Oliver a Jordana,  yn ddefnyddiol ar gyfer 
ystyried y deunydd o sain i greu awyrgylch.  Gallwch greu dolenni at fideos cerddorol, ac archwilio’r deunydd o 
gerddoriaeth gyfoes. 

Gallwch hefyd ystyried golygfeydd fel yr olygfa ble mae Zoe yn cwympo i’r dŵr, y defnydd o ‘rewi ffrâm’, a 
thechnegau golygu eraill.   

Mae Oliver yn trafod y defnydd o dechnegau ffilm yn y prolog. Gellir defnyddio hwn i archwilio’r broses o wneud 
ffilm. Gallwch ofyn i’r myfyrwyr wrando ar sain y prolog, a gofyn iddynt saethu eu fersiwn eu hunain.  

Gallwch hefyd ddefnyddio’r olygfa sy’n arwain at y gusan rhwng Oliver a Jordana i archwilio sinematograffi, golygu 
a’r defnydd o sain.  

Ysgrifennu creadigol, siarad a gwrando 
Gellir defnyddio’r ffilm wrth astudio Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.  Gellir ei defnyddio i gymharu’r llyfr a’r ffilm, i 
drafod addasiadau, gan wedyn astudio addasiadau o lyfrau hen a rhai mwy diweddar. 

Gallwch archwilio naratif a sut yr adroddir y stori o safbwynt storïwr annibynadwy fel Oliver.  Gallai’r myfyrwyr ail-
ysgrifennu golygfeydd o’r ffilm o safbwynt y cymeriadau eraill neu o safbwynt niwtral, er mwyn archwilio sut y gellir 
newid ac addasu arddulliau ysgrifennu yn ddibynnol ar yr awdur.   

Hunaniaeth a chymorth bugeiliol 
Gellir defnyddio’r ffilm mewn unrhyw ran o’r cwricwlwm sy’n ymdrin ag hunaniaeth bersonol, ranbarthol a 
chenedlaethol.  Efallai gellid trafod problemau sy’n codi ynglŷn â dyfod i oed mewn sefyllfa fugeiliol.  Gallai’r ffilm 
fod yn ddefnyddiol wrth drin â materion megis bwlio, tyfu i fyny, perthnasau teuluol ac iechyd. 
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Cefndir a chyd-destun 
 

Submarine (18 Mawrth 2011): cyfarwyddwyd gan Richard Ayoade a chynhyrchwyd gan Warp Films. 

Addaswyd y ffilm o nofel gyntaf Joe Dunthorne.  Mae Dunthorne yn gyfaill i Ally Gipps o Warp Films. 

Mae Richard Ayoade yn fwyaf adnabyddus fel actor a chomedïwr ar gyfresi teledu fel The IT Crowd a The Mighty 
Boosh. Submarine yw ei ffilm nodwedd gyntaf. Ers hynny mae hefyd wedi cyfarwyddo The Double. ‘Roedd eisoes 
wedi gweithio gyda Warp Films cyn gweithio ar Submarine, gan gyfarwyddo fideos pop cerddorol ar gyfer yr Arctic 
Monkeys (Fluorescent Adolescent ac Arctic Monkeys at the Apollo). Mae cân yr Arctic Monkeys, Piledriver Waltz, 
i’w chlywed yn y ffilm. 

Enillodd Submarine chwe gwobr, gan gynnwys Gwobrau BAFTA Cymru am yr Actor Gorau (Craig Roberts) a’r 
Ffilm Nodwedd/Teledu Orau, a gwobr am y Sgript Ffilm Orau gan Sefydliad Ffilm Annibynnol Prydain.  Cafodd y 
ffilm 14 o enwebiadau gan gynnwys BAFTA am Debut Eithriadol gan Awdur Prydeinig, Gwobr Ffilm Annibynnol 
Prydain am yr Actores Orau mewn Rôl Gefnogol, y Newydd-ddyfodiad Mwyaf Addawol (Craig Roberts ac Yasmin 
Paige), a Gwobr Douglas Hickox.   

Gwobrau ac enwebiadau Submarine ar iMDB. http://www.imdb.com/title/tt1440292/awards?ref_=tt_awd 

Er mai newydd-ddyfodiaid oedd Craig Roberts ac Yasmin Paige i fyd y ffilmiau, maent wedi gweithio ar nifer o 
raglenni teledu ers yn ifanc iawn.  Mae Sally Hawkins wedi perfformio mewn nifer o ffilmiau, gan gynnwys Happy-
Go-Lucky, Made in Dagenham a Never Let Me Go.  Mae hefyd wedi gweithio ar y teledu gydol ei gyrfa.  Mae 
Noah Taylor wedi gweithio ar nifer o ffilmiau adnabyddus fel Charlie and the Chocolate Factory; Almost Famous a 
New World.  Mae Paddy Considine yn adnabyddus am berfformio ar ffilm a theledu, yn aml gyda’r cyfarwyddwr 
Shane Meadows. Ef oedd yn gyfrifol am gyfarwyddo’r ffilm wobrwyol Tyrannosaur (2012), ffilm arall a 
gynhyrchwyd gan Warp Films.   

Ariannwyd Submarine gan Warp Films, Optimum Releasing, Film4, Protagonist Pictures, UK Film Council (nid yw’r 
corff yn bodoli erbyn hyn), Cronfa ED Cymru Creadigol, Dragon DI, Asiantaeth Ffilm Cymru (Ffilm Cymru Wales 
erbyn hyn) a Red Hour Films. 

Ben Stiller yw un o’r Uwch-gynhyrchwyr. 

Gyda chyllideb dybiedig o £1.2 miliwn, mae’r ffilm wedi cynhyrchu $466,000 yn swyddfa docynnau UDA a 
£652,000 yn swyddfa docynnau’r DU. 
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Cysylltau 
 
Cysylltau cynhyrch 
warp.net/films/submarine 
press.optimumreleasing.net/dyn/SUBMARINE_PRODUCTION_NOTES_2011.pdf 
www.imdb.com 
www.joedunthorne.com/ 
www.longroadfilm.co.uk/blog/submarine-uk-independent-film/ 
www.nydailynews.com/entertainment/tv-movies/depths-adolescence-ben-stiller-produces-submarine-welsh-kid-
coming-age-article-1.128653 
 

Adolygiadau 
www.rottentomatoes.com/m/submarine-2010/ 
www.guardian.co.uk/film/2011/mar/17/submarine-review 
www.empireonline.com/reviews/reviewcomplete.asp?FID=137139 
www.bbc.co.uk/news/uk-wales-12718670 
www.telegraph.co.uk/culture/film/filmreviews/8085164/Submarine-London-Film-Festival-review.html 
old.bfi.org.uk/sightandsound/review/6030 
 

Adnoddau addysgol 
www.filmeducation.org/pdf/resources/secondary/Submarine.pdf 

www.showroomworkstation.org.uk/submarine 

industry.bfi.org.uk/whatwefund 
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Golygfeydd  
Dilyniant Agoriadol 00:00 
 

 
 

Mae’r ffilm yn dechrau gydag Oliver yn ei lofft yn syllu drwy’r ffenestr.  Ceir troslais gan Oliver yn cyflwyno’i hun. 
Mae’n cwestiynu beth yw barn pobl amdanynt eu hunain fel unigolion.  Mae’r gynulleidfa’n ei weld yn ei lofft sawl 
gwaith yn ystod y ffilm.  Gwelir delweddau o’r llofft am yn ail â’r credydau.  Mae’r olygfa hon yn para tan ddechrau’r 
Prolog.  Gellir ei defnyddio i drafod: 

• Ariannu ffilmiau Prydeinig.  Gall y myfyrwyr ddefnyddio’r credydau yma i gynnal ymchwil pellach i’r wybodaeth 
sefydliadol sydd ar gael am y ffilm. 

• Sain gynefin. Sut mae hyn yn sefydlu’r olygfa a’r lleoliad gwledig? 
• Goleuo. Ar adegau, saethwyd y ffilm ar gyfnodau pan nad oedd yr haul yn ei anterth er mwyn creu paled 

ysgafnach, oerach o ran lliwiau.  Yn yr olygfa hon amlygir lliw glas, dyfrllyd y golau. (Trafodir hyn ymhellach yn 
sylwebaeth y cyfarwyddwr).   

• Naratif a’r defnydd o droslais fel techneg naratif.  Beth yw effaith hyn ar strwythur naratif y ffilm?  Pa ffilmiau 
eraill sydd wedi defnyddio technegau tebyg?  Mae rhyw naws tebyg i Adrian Mole gan y ffilm, felly gellir 
defnyddio clip o’r sioe deledu i ddangos y tebygrwydd rhyngddynt. Pa effaith sydd gan y troslais ar y 
gynulleidfa, a gyda phwy maent wedi eu lleoli er mwyn uniaethu ag ef/hi gydol y ffilm. 

• Mise en scene – trafod sut mae Cymru a’r cymeriadau wedi eu cynrychioli. 
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Prolog 01:50 
 

 
 

Agorir yr olygfa gyda sgrin ddu â’r gair Prologue wedi ei hysgrifennu arni.   Torrir i ystafell ddosbarth, gyda’r athro 
yn holi’r myfyrwyr; “Pa fath o berson ifanc ydw i, dyna’r her ‘rwyf am ei chynnig i chi’r tymor hwn/What kind of 
young person am I, that is the challenge I am giving you this term…”  Mae’r pwnc yma’n ymwneud â ‘hunan-
ddarganfod’, un o themâu’r ffilm.  Mae troslais Oliver yn dechrau gydag ef yn trafod sut yr â drwy fywyd, ond gwêl 
ei hun mewn realaeth gwbl afreal h.y. mae wedi datgysylltu ei hun o’r byd go iawn.  Mae dilyniant montage yn 
dechrau, gydag Oliver yn dychmygu sut fyddai pobl yn ymddwyn petai ef wedi marw.  Dangosir hyn drwy sgrin 
sy’n debyg i sgrin hen deledu. 
Gellir defnyddio’r dilyniant yma i drafod: 

• Themâu ffilmiau i bobl ifanc yn eu harddegau, ac i ba raddau mae’r ffilm yn cydymffurfio â hyn 
• Trafodaethau ynglŷn â’r cymeriadau stoc, y lleoliadau a’r eiconograffeg 
• Sinematograffi a’r defnydd o ddilyniant montage 
• Sut mae hiwmor yn cael ei sefydlu yn y dilyniant 
• Sut mae cymeriadau’n cael eu cyflwyno, a sut y lleolir y gynulleidfa i feddwl amdanynt 
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 Bwlio Zoe 05:40 
 

 
 
Mae’r olygfa’n dechrau gyda throslais Oliver am Jordana.  Mae’n trafod sut mae modd ei denu.  Datblyga hyn yn 
drafodaeth am fwlio.  Mae ffrind Oliver (Chipps) yn dwyn bag Zoe a dechreuant redeg yn taflu’r bag rhyngddynt a 
Jordana.  Ânt i’r goedwig ble maent yn dal eu gafael ar y bag.  O’r diwedd mae’r bag yn nwylo Oliver, mae Zoe’n 
cydio ynddo, ac mae’r camera’n rhewi cyn i Zoe syrthio ar ei chefn i’r dŵr.  Yna gwelir Oliver yn ceisio tawelu Zoe. 

Gellir defnyddio’r olygfa hon i drafod: 

• Bwlio a materion/problemau cymdeithasol sy’n berthnasol i fywyd ysgol 
• Cliques/gangiau a chymeriadau ystrydebol mewn ffilmiau i bobl ifanc yn eu harddegau 
• Y defnydd o sinematograffi yn y dilyniant.  Ble lleolir y gynulleidfa? Sut mae hyn yn rhagdybio’r hyn sydd am 

ddigwydd? Pa effaith geir drwy rewi’r ffrâm?  Yw’r dechneg yn gwneud y dilyniant yn fwy effeithiol?  Pam? 
• Beth yw barn y gynulleidfa am Oliver wedi’r dilyniant yma?  A yw hyn yn annisgwyl?  
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Dilyniant montage Oliver a Jordana 23:35 
 

 
 
Mae’r olygfa’n dechrau wedi i dad Oliver roi’r tâp iddo.  Mae’n dechrau gwrando ar y tâp a gwelir montage o 
saethiadau/dilyniannau ohono ef a Jordana sy’n dangos eu perthynas yn datblygu.   Wedyn torrir i olygfa gydag 
Oliver a’i ffrindiau, sy’n trafod y ffaith nad yw Oliver a Jordana wedi cael cyfathrach rywiol hyd yn hyn.  Mae 
cyferbyniad sydyn rhwng y goleuo a’r saethiadau yn tywys y cymeriadau yn ôl i’r presennol, ac at wirioneddau llym 
bywyd pobl ifanc yn eu harddegau. 

Gellir defnyddio’r dilyniant hwn i drafod 

• Y defnydd o ddilyniant montage i ddangos treigl amser.  Y cysylltiadau rhyng-destunol ynglŷn â gwneud ffilm, 
drwy ddefnyddio troslais Oliver a gwaith camera Super-8 

• Y defnydd o sain a’r dewis o gerddoriaeth 

• Sinematograffi: camera llaw 

• Y cyferbyniad rhwng y montage a’r olygfa nôl yn yr ysgol 

• Themâu fel cariad, rhyw a phwysau gan gyfoedion.  Trafod themâu nodweddiadol stori ddyfod i oed  
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Mae Oliver yn credu fod ei fam yn cael perthynas â dyn 
arall 38:20 
 

 
 
Mae Oliver yn gweld ei fam yn gadael y siop trin gwallt gyda Graham, wrth iddo ef a Jordana ddod o’r sinema.  
Mae’n gwbl grediniol bod y ddau’n cael perthynas.  Yna mae’r troslais yn cychwyn gydag Oliver yn dychmygu sut 
fydd y sefyllfa’n datblygu.  Mae’r dilyniant yn cynnwys golygfeydd gyda’i rieni yn eu cartref, Oliver yn dychmygu ei 
fam yn gadael, a’i dad yn ei helpu i bacio.  Yna mae Oliver yn darganfod portread o’i fam a dynnwyd gan Graham.  
Mae’r teulu’n bwyta brecwast, yna mae Oliver yn penderfynu sôn am y sefyllfa gyda’i dad. 
Gellir defnyddio’r dilyniant i drafod: 

• Y defnydd o olau a lliw i greu tôn 

• Datblygiad y naratif: y cyferbyniad sy’n bodoli rhwng y troslais, meddyliau Oliver a realaeth.  Sut 
mae hyn yn cael ei gyfleu i’r gynulleidfa, a’r effaith sydd ganddo 

• Mise en scene y tŷ.  Ym mha gyfnod lleolir y ffilm?  Nid yw wedi ei lleoli mewn unrhyw gyfnod 
amlwg, felly beth yw barn y myfyrwyr ynglŷn â’r cyfnod?  Pam?  

• Perthnasau teuluol, themâu’r ffilm, siarad/cyfathrebu, ofnau, cariad, colled. 
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Marwolaeth ci Jordana 51.03 
 

 
 
Mae’r dilyniant yn dechrau gydag Oliver a Jordana yn edrych ar y môr.  Mae cerddoriaeth anghynefin yn chwarae.  
Yn y troslais mae Oliver yn trafod sut mae’n ceisio bod yn gariad da gan gefnogi Jordana wrth iddi ymdopi â 
salwch ei mam.  Mae hyn yn para drwy farwolaeth ci Jordana, a phan fo Oliver yn cael ei wahodd i gael swper 
gyda’i rhieni.  

Gellir defnyddio’r dilyniant i drafod: 

• Y defnydd o sain 
• Sut mae Cymru/Prydain yn cael eu cynrychioli 
• Y defnydd o mise en scene 
• Pynciau fel iechyd, marwolaeth a cholled 
• Y defnydd o gomedi fel techneg naratif i drafod pynciau dwys 
• Sut ellir ei ail-ysgrifennu i roi naws mwy difrifol i’r darn. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer ochr ymarferol 

gwneud ffilm, ble gall myfyrwyr ddewis golygfa a’i ail-saethu er mwyn cyfleu emosiwn gwahanol. 
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Iselder Oliver 01:12:50 
 

 
 

Mae’r dilyniant yn dechrau gyda rhieni Oliver yn ei ystafell yn trafod beth ddigwyddodd gyda Graham, a’r hyn 
wnaeth Oliver yn nhŷ Graham.  Dyma ddechrau’r dilyniant sy’n dangos sut mae Oliver yn ymdopi yn dilyn diwedd 
ei berthynas â Jordana. Clywir llais Jordana yn adrodd ei llythyr.  Ceir newid yn y naratif yn y fan yma gan nad 
yw’n caniatáu i Oliver roi ei farn ef ar y sefyllfa. 

Gellir defnyddio’r dilyniant hwn i drafod: 

• Y defnydd o sain 
• Sinematograffi 
• Y tebygrwydd rhwng y dilyniant hwn a fideos cerddorol, yn arbennig yng nghyd-destun gwaith y cyfarwyddwr 

cyn y ffilm yma 
• Themâu mewn naratifau pobl ifanc yn eu harddegau 
• Pynciau emosiynol, cariad, colled 
• Yr olygfa olaf – cyfeiriadau rhyng-destunol tuag at ffilmiau rhamantaidd/drama.  
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Epilog 01:22:00 
 

 
 

Mae’r dilyniant yn dechrau gyda sgrin ddu a’r gair Epilogue wedi ei ysgrifennu arni.  Mae’n parhau gyda throslais 
Oliver yn sôn am ei deimladau wedi i Jordana ei wrthod.  Mae’n myfyrio ynglŷn ag adegau penodol o’i berthynas â 
Jordana.  Cyhoedda Oliver mai “dyma’r diwedd/this is the end”.  Gellir dehongli hyn fel diwedd y berthynas a’r 
ffilm.  Gwêl Jordana ar lan y dŵr.  Maent yn siarad, unwaith eto’n dangos anallu Oliver i gyfathrebu ar adegau, 
wrth iddo geisio egluro’i deimladau amdani.  Mae’r gynulleidfa’n cael ei gadael yn meddwl tybed a fydd Oliver a 
Jordana’n llwyddo i ail-afael yn eu perthynas ai pheidio. 

Gellir defnyddio’r dilyniant i drafod: 

• Y defnydd o olau/lliw 
• Y defnydd o sain 
• Y penderfyniad ynglŷn â’r naratif, y defnydd o godau enigma, ac nad oes diweddglo amlwg i’r ffilm 
• Ymateb y gynulleidfa i’r penderfyniad, pa fwynhad mae hyn yn ei roi i’r gynulleidfa? 
• A ellid ail-ysgrifennu’r dilyniant yma i gael diweddglo confensiynol ‘Hollywoodaidd’? 
• Cyfeiriadau rhyng-destunol:  at ba genre mae’r rhain yn cyfeirio atynt?  
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Cynllun gwers  
Submarine a’r Diwydiant  
 

Gellir trafod y pwnc yma yn ystod sawl gwers mewn wythnos, gan ei fod yn berthnasol i fanyleb Ffilm UG a 
manyleb y Cyfryngau U2.   

Gellir defnyddio Submarine fel enghraifft ddelfrydol ar gyfer cynnal astudiaeth achos ynglŷn â’r gwahaniaethau 
sy’n bodoli rhwng y diwydiant ffilm yn Hollywood ac ym Mhrydain, sut yr ariennir ffilmiau Prydeinig, a’r cysylltiadau 
sy’n bodoli rhwng ffilm a theledu. 

Y wers gyntaf 
NOD:  Deall y gwahaniaethau rhwng y Hollywood a’r Diwydiant Ffilm Prydeinig. 

PowerPoint yn adnabod nodweddion allweddol ffilmiau Hollywood. 
Cynnwys diagram corryn o Ffilm Gysyniadol Uchel, er mwyn i’r myfyrwyr ei ddefnyddio wrth wylio’r ffilm o 
Hollywood maent wedi dewis ei hastudio (gweler y dudalen ddilynol). 
Yn y dosbarth gellir trafod y gwahaniaethau sy’n bodoli rhwng elfennau ffilm gysyniadol uchel a Submarine. Yna 
gall y myfyrwyr greu diagram corryn yn nodi elfennau nodweddiadol ffilm o Brydain. 

Yr ail wers 
NOD: Deall y cwmnïau cynhyrchu sy’n gysylltiedig â Submarine.  Deall sut mae ffilmiau Prydeinig yn cael eu 
hariannu, a sut mae’r broses ariannu’n gweithio yn y diwydiant ym Mhrydain. 

Tasgau ymchwil ar gyfer y myfyrwyr i archwilio’r cwmnïau cynhyrchu sy’n gysylltiedig â Submarine.    

Taflen waith i dywys y myfyrwyr at yr hyn y dylid ei ymchwilio.  

Cwestiynau:  

• Pwy yw cwmnïau cynhyrchu Submarine? 
• Pa ffilmiau eraill maent wedi eu hariannu yn ystod y tair blynedd ddiwethaf? 
• A ydynt yn canolbwyntio/arbenigo mewn genre penodol? 
• Beth yw eu diddordebau busnes eraill? 
• Faint o arian sydd ganddynt i’w fuddsoddi? 
• A ydynt yn gysylltiedig â chwmnïau eraill? 
• Oes cysylltiadau’n bodoli rhyngddynt â Theledu? 
• Beth sydd wedi digwydd i’r UK Film Council? 
• Beth yw pwrpas Asiantaeth Ffilm Cymru (Ffilm Cymru Wales erbyn hyn)? 
• Pam fod nawdd penodol ar gael gan Gymru? 
• Pam fod ffilmiau Prydeinig yn dibynnu ar nifer o gwmnïau, yn hytrach nag un stiwdio, fel sy’n digwydd yn 

Hollywood? 
Gallai’r myfyrwyr weithio ar y cyd, neu’n annibynnol, ar gyfer cwblhau’r gwaith ymchwil.   
Neu gall y myfyrwyr ymchwilio i gwmnïau gwahanol, ac yna rhannu’r canlyniadau gyda gweddill y dosbarth. Gallai 
hon hefyd fod yn dasg gwaith cartref. 

Y drydedd wers 
NOD:  Ail-adrodd y wybodaeth a gasglwyd yn ystod y gwersi blaenorol am y gwahaniaethau sy’n bodoli rhwng y 
diwydiant ffilm yn Hollywood ac ym Mhrydain, ariannu’r diwydiant ym Mhrydain, a’r cysylltiadau sy’n bodoli rhwng 
Teledu a Ffilm.  Canolbwyntiwch ar gymhwyso’r wybodaeth ar gyfer cwestiynau arholiad/traethawd.   

Cwestiynau:   

• Pam fod Submarine yn enghraifft dda o ffilm Brydeinig annibynnol?   

• Beth yw’r gwahaniaethau allweddol sy’n bodoli rhwng ffilmiau Prydeinig a ffilmiau Hollywood?   

• Sut mae’r diwydiant Prydeinig yn cael effaith ar arddull, lleoliad a themâu Submarine?   

• Pa ffilmiau eraill gallwch chi eu cymharu â Submarine fel enghreifftiau o ffilmiau Prydeinig? 

Gallai’r gwersi hyn arwain at drafodaeth/gwersi pellach am bwysigrwydd strategaethau marchnata, dosbarthu ac 
arddangos ffilmiau, gan ddefnyddio Submarine fel astudiaeth achos, yna cymharwch y rhain gyda ffilmiau o 
Hollywood.  
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Cymharu â ffilmiau Hollywood  
Elfennau ffilm gysyniad-uchel 
 
 
 
   

Ffilmiau 
cysyniad 

uchel 

Sinema dangoswr yn 
gweithio fel ‘ffenest siop’: 
hysbysebion yn y wasg leol, 
arddangosiadau man 
gwerthu, dangosiadau 
rhagolwg 

Cael ei gwerthu ar ei 
golwg: SFX, lleoliad, 
steil, deniadol 

Marchnatir cyn ac yn ystod 
‘bywyd-silff’ y ffilm yn y 
sinema 

Cynulleidfa fawr 
rhyngwladol 

Pwyslais ar ddyluniannu, 
‘prequels’, ail-gynhyrchiadau, 
addasiadau 

Arweinir gan sêr 

Naratif yn ymwneud â themâu 
cyffredinol/traws-ddiwylliannol (cariad, 
croestyniad) 

Naratif wedi ei 
symleiddio 

Cyllid 
cynhyrchu/dosbarthu 
uchel 

Cael eu rhyddhau ar 
amserau sydd wedi eu 
dethol yn ofalus, ee gwyliau 
plant 

Genre prif-ffrwd 

Trac sain proffil uchel 
 

Cysylltau masnachol, 
‘toygetic’ ayyb, bwyd, 
gemau cyfrifiadur, dillad, 
bwyd cyflym, themâu, 
llosin, CDiau 

Cyllid marchnata 
uchel 
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Cynllun gwers  
Submarine a Chynulleidfa 
 

Mae sawl ffordd i ddefnyddio Submarine mewn gwersi Astudio’r Cyfryngau UG.  Fel y soniwyd eisoes, gellid 
dadadeiladu golygfeydd i archwilio sut y defnyddiwyd sinematograffi, golygu, sain, goleuo.  Gellir hefyd defnyddio’r 
ffilm i edrych ar sut y mae rhyw/cenedl person, ieuenctid, a phynciau fel rhywioldeb, tyfu i fyny, bwlio, a 
pherthnasau teuluol yn cael eu cynrychioli. 

Gellir defnyddio’r cynllun gwers yma i archwilio’r gynulleidfa darged ar gyfer Submarine a sut y gallai gwahanol 
gynulleidfaoedd ymateb i/ddeall y ffilm. 

This lesson plan could be used to explore the target audience for Submarine and how different audiences may 
respond / understand the film. 

NODAU:  Adnabod cynulleidfa darged y ffilm.  Trafod pam mai hon yw’r gynulleidfa darged.  Deall sut a pham fod 
cynulleidfaoedd gwahanol yn ymateb yn wahanol. 

Sesiwn gwestiwn ac ateb am y gynulleidfa darged, wedi ei harwain gan yr athro/athrawes.  Dylid trafod cwestiynau 
fel  

• ble mae’r ffilm wedi ei lleoli 

• oed y cymeriadau 

• yr hiwmor a ddefnyddiwyd 

• a yw’r ffilm yn ymdrin â themâu cyffredinol neu themâu lleol a phenodol 

• acen 

• arddull a sinematograffi  

• y defnydd o sêr 

• marchnata 

• rhyddhau mewn gwyliau ffilm 

• gwobrau a enillwyd 

• adolygiadau ar glawr y DVD. 

Dylai’r myfyrwyr weithio mewn parau i drafod sut y byddai’r gynulleidfa darged yn gwylio ac yn ymateb i’r ffilm, ac 
yna rhannu eu sylwadau â’r dosbarth.  

Wedyn dylai’r myfyrwyr weithio mewn grwpiau bach, gyda phob grŵp yn canolbwyntio ar wahanol gynulleidfaoedd, 
na chafwyd eu targedu’n benodol. Dylid ystyried pam efallai na fyddai’r cynulleidfaoedd yma’n 

• mwynhau’r ffilm 

• deall yr hiwmor 

• deall rhywfaint o’r deunydd diwylliannol perthnasol 

• uniaethu â’r cymeriadau. 

Yn dilyn hyn, gellir datblygu gwersi pellach yn canolbwyntio ar y gynulleidfa er mwyn trafod e.e. lleoli’r gynulleidfa, 
apêl y ffilm i’r gynulleidfa, a’u mwynhad ohoni. 

 

 

 


