
C a f o d d  n i f e r  o  d d i s gy b l i o n 

Astudiaethau Busnes TGAU ddiwrnod 

wrth eu bodd cyn y Nadolig mewn 

cystadleuaeth Fenter yn Ysgol Gyfun 

Plasmawr. Trefnwyd y diwrnod gan 

fyfyrwyr chweched dosbarth Plasmawr 

e r  m w y n  m e i t h r i n  s g i l i a u 

mentergarwch. 

   Yn ystod y dydd roedd yn rhaid i‟r 

disgyblion feddwl am nwydd newydd a 

fyddai‟n addas i blant. Mewn 

cystadleuaeth debyg i‟r „Apprentice‟ 

roedd yn rhaid i‟r timoedd wneud 

„pitch‟ i geisio gwerthu eu nwydd 

unigryw i gynrychiolwyr o nifer o 

siopau‟r stryd fawr fel Blacks, John 

Lewis, Argos a B and Q. 

  Cymerodd nifer o ysgolion cyfrwng 

Cymraeg y De Ddwyrain ran yn y 

gystadleuaeth ac ar y diwrnod bu tîm o 

Lanhari (wrth gwrs!) yn fuddugol. 

Llongyfarchiadau i Bradley Turner, 

William Smith, William Urquhart a 

Carys Evans am lwyddo i gynllunio 

nwydd unigryw a diddorol ac am 

argyhoeddi‟r beirniaid taw eu nwydd 

nhw oedd y gorau! 

   Cafwyd llawer o ganmoliaeth gan y 

cynrychiolwyr busnes am sgiliau 

mentergarwch yr holl ddisgyblion a 

chafodd pawb fore llawn hwyl a digon 

o greision a siocled! 

w w w . t a f e l a i . c o m   
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Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   

Ydych chi‟n byw 

yn Ne Ddwyrain 

Cymru? Beth am 

d d w e u d  e i c h 

dweud am y 

gwasanaethau sydd 

ar gael yn lleol i 

chi yn Gymraeg? 

   Bwriad holiadur Grŵp DEDDF ar y 

cyd â Mentrau Iaith De Ddwyrain 

Cymru, yw cael barn pobl leol am yr 

iaith Gymraeg ac am wasanaethau 

Cymraeg. 

   Byddwch yn nodi ar y Cyfrifiad eich 

bod yn siarad Cymraeg felly pam na 

wnewch chi sbario ychydig funudau i 

leisio‟ch barn am y gwasanaethau 

Cymraeg sydd ar gael i chi ar hyn o 

bryd. 

   Rydym yn awyddus i glywed wrth 

gymaint o ddysgwyr a siaradwyr 

Cymraeg â phosibl, felly ewch i 

www.deddf-holiadur2011.org.uk i 

ddweud eich dweud, a gofynnwch i‟ch 

ffrindiau a‟ch teulu wneud hefyd. 

   Mae‟r holiadur ar gael ar lein hyd 18 

Mawrth 2011. 

Y band lleol Tapas Tuesday a 

enillodd gystadleuaeth Brwydr y 

Bandiau ym Mangor  yn ddiweddar. 

Aelodau'r band yw Osian Williams, 

Meilyr Geraint Rees, Dylan 

Ebbsworth a Steffan Davies. 

Llanhari yw’r lle i 
ddod am eich 
'prentis nesa 

Arglwydd Sugar! 

Holiadur  
Gwasanaethau 

Cymraeg 

Bu merched blynyddoedd 5 a 6 Ysgol 

Pont Siôn Norton yn cystadlu yn 

nhwrnamaint pêl-rwyd yr Urdd ym 

Mhenybont yn ystod mis Ionawr. 

Roeddent wedi mwynhau cystadlu yn 

erbyn plant o wahanol ysgolion y sir. 

Fe fuon nhw'n cystadlu hefyd yn 

nhwrnamaint y clwstwr ac fe ennillon 

nhw! Llongyfarchiadau i Ellie Edwards 

am ennill gwobr chwaraewraig y 

twrnamaint. Diolch i Mrs Angharad 

Williams am hyfforddi‟r tîm ac i Amy 

Williams o Ysgol Castellau am 

drefnu‟r p‟nawn o sgiliau a gemau. 

Pencampwyr Pêl-rwyd 

http://www.deddf-holiadur2011.org.uk


Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Ebrill 2011 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 
23 Mawrth 2011 

 

Y Golygydd  
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.net  

 

Tafod Elái ar y wê 

http://www.tafelai.net  

Argraffwyr:   

Gwasg  
Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 
Ffôn: 01792 815152 

 tafod elái 

Gwasanaeth addurno, 
peintio a phapuro 

 

Andrew Reeves 
 

Gwasanaeth lleol  
ar gyfer eich cartref 

neu fusnes 
 

Ffoniwch  
 

Andrew Reeves 
01443 407442  

neu  
07956 024930 

 
I gael pris am unrhyw 

waith addurno  
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GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

Alwyn a Joy 
Humphreys 

Cyfrinachau'r  
Cyfansoddwyr  

Nos Iau  
14 Ebrill    

Clwb Rygbi Pentyrch 
 

 
Am wybodaeth 

Ffoniwch 029 20890040 
 

 

Cangen y Garth 
 

'Hwyl Gŵyl Ddewi' 

 

Nos Fercher  

 9 Mawrth   

Ysgol Gynradd Creigiau  
 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

CYLCH 

CADWGAN 

 

 

 

 

 

 
YR ATHRO M. WYNN THOMAS 

yn siarad ar y testun: 
'Barddoniaeth Grefyddol  

R. S. Thomas' 
 

Nos  Wener Ebrill 1 2011  
am 8.00pm 

 
yn Y Ganolfan,  

Tabernacl, Efail Isaf 
Trefnwyr: Tabernacl, Efail Isaf 

Theatr Genedlaethol Cymru 
 

Deffro'r Gwanwyn 
 

Sioe Gerdd Newydd 
 

15 Mawrth, 8.00pm 
16 Mawrth, 1.30pm a 8.00pm 

 
Stiwdio Weston, Canolfan 

Mileniwm Cymru, Caerdydd 
029 20636464 

'Cymeriadau'r  
Fro' 

 

Dyma oedd teitl sgwrs gan Don 

Llewellyn yng nghyfarfod mis 

Chwefror, Merched y Wawr, Cangen y 

Garth. Gyda help ei dechnegwr, Ellis 

Williams, sydd hefyd yn hanesydd lleol, 

cawsom gyflwyniad i hanes ein pentrefi  

a rhai o'u cymeriadau lliwgar drwy 

gyfrwng lluniau a disgrifiadau byrlymus 

Don, yn ei dafodiaith liwgar. Diolch am 

noson wefreiddiol. Rydym yn ffodus fod 

Don wedi croniclo hanes yr ardal mor 

drylwyr mewn llyfrau, nofel a'r gyfres 

Garth Domain sydd nawr wedi cyrraedd 

ei 50ed rhifyn.  

   Gobeithio fod gwrando ar Don wedi 

sbarduno aelodau'r gangen i fynd ati i 

gasglu enwau Cymraeg caeau, 

ffermydd, tai a strydoedd yr ardal fel 

rhan o brosoiect Llywydd Cenedlaethol 

MYW, Mererid Jones. 

Cyngherddau Acapela, 
Pentyrch 

 
11 Mawrth 2011 8pm £6  

Dewis Pws, Ryland Teifi a 
Rosin Clancey  

y Cysylltiad Gwyddelig 
 

19 Mawrth 2011 7.30pm £5 
Rhys Hoddinott  

a Crash & Berney 
 

2 Ebrill 2011 8pm £5 
Rusty Shackle  

 

www.acapela.co.uk 
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Mae llawer o wasanaethau 

yn darparu llinellau ffôn 
Cymraeg. Ewch i 

www.cymorth.com  
i gael y rhifau ffôn. 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 
Margaret White 

Cyhoeddiad Pwysig 
Urdd Gobaith Cymru – 

Cylch Llantrisant 
 
Ers degawdau mae’r Urdd wedi cynnig cyfleoedd 
unigryw i blant a phobl ifanc Llantrisant. Mae’n 
bosib eich bod chi wedi profi rhai o’r cyfleoedd 
yma eich hun fel aelod; Jambori, Chwaraeon, 
Eisteddfodau. 
 
Mae darpariaeth a llwyddiant yr Urdd yn ddibynnol ar gefnogaeth gan y 
gymuned. Rydym yn chwilio ar frys am bobl i gynorthwyo ein gwaith o 
fewn Cylch Llantrisant. Beth bynnag yw eich cefndir, gall awr neu ddwy 
o’ch amser yn ystod gweithgaredd wneud byd o wahaniaeth i aelodau’r 
ardal. 
 
Rydym ar drothwy cyfnod mwyaf prysyr y flwyddyn gydag Eisteddfodau 
ar y gorwel ac rydym angen bobl i gynorthwyo gyda threfniant a rhediad 
y gweithgaredd craidd yma. Beth bynnag yw eich sgiliau, dwi’n siwr bod 
yna ddyletswydd â’ch enw chi arni! 
 
Am sgwrs hollol anffurfiol heb unrhyw oblygiad cysylltwch â Jordan yn 
Swyddfa’r Urdd. 
 
(029) 2063 5685 / Jordan@urdd.org  

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

Talentog 

Llongyfarchiadau i fand lleol am 

ennill cystadleuaeth “Brwydr y 

Bandiau” ym Mangor mis diwethaf. 

Mae 3 o aelodau Tapas Tuesday yn 

fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn y 

Brifysgol. Bydd Osian Williams, 

Meilyr Geraint a Dylan Ebbsworth 

ynghyd a Steffan Davies o Gaerdydd 

yn perfformio nes ymlaen yn y 

flwyddyn yn y ddawns haf yn 

Neuadd PJ. 

   Maent wedi rhyddhau sengl-

„Silver Lining‟ ac yn gobeithio bydd 

un yn Gymraeg yn dilyn yn y 

dyfodol agos. 

 

Merched y Wawr. 

Fe ddaeth 16 o ferched i fwynhau 

ymestyn ac ymlacio yn y sesiwn 

yoga gyda Mari Rhys - doedd dim 

mwy o le ar lawr Clwb y Bont!! 

   Byddwn yn dathlu Gŵyl Ddewi 

yng nhwmni aelodau brwd aelwyd 

Bro Taf yng Nghlwb y Bont, nos 

Iau, Mawrth 10fed am 7.30p.m 

   Mae croeso i bawb i‟r gyngerdd - 

tâl mynediad £2.00 

 

Clwb Llyfrau 

Ymunwch â ni nos Fawrth, Mawrth 

15fed yng Nghlwb y Bont am 8.00 

pan fyddwn yn trafod „Not quite 

White‟ gan Simon Thirsk. 

Croeso adref 

Da clywed bod Eric Davies nôl adref 

o‟r ysbyty ac yn cryfhau‟n gyflym. 

Pwyll piau hi yn yr ardd „na Eric. 

 

Newyddion da  

Llongyfarchiadau mawr i Owain 

Israel a‟i bartner Beca ar enedigaeth 

merch fach, Ffion . Mae Owain yn 

gyn ddisgybl o ysgol Gyfun Llanhari 

ac rydw i‟n gwybod  bod yr 

Israeiliaid i gyd wedi gwirioni. Un 

arall i ymuno â rhestr aros yr ysgol 

feithrin, dybiwn i! 

 

Merched y Wawr  

Cafwyd noson ddymunol iawn ym 

mis Ionawr, lle‟r cyfnewidwyd, o‟r 

diwedd yr anrhegion Nadolig!  

Cynhelir y nosweithiau yn y 

pafiliwn ar y trydydd nos Fercher o‟r 

mis. Croeso mawr i bawb. 

Cylch Ti a Fi Pontyclun  
Prynhawn Dydd 2.00 – 3.00  

£2.50  
Canolfan Gymunedol Pontyclun 

Stori  Caneuon Crefft  
Frwyth a diod  

Amanda Edwards — Swyddog 
Maes Rhondda Taf MYM  

07913 983976 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577 

Pob lwc yn y rownd derfynol 

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed 

dan 13 Tonyrefail ar gyrraedd rownd 

derfynol Cwpan Matthew Rees 

eleni. Curon nhw Ferndale mewn 

rownd gynderfynol hynod o 

gyffrous. Ar fore gwyntog yn y 

Maerdy, roedd y bechgyn ar ei hôl hi 

o dair gôl i ddim ar ôl chwe munud 

yn unig. 4 - 3 oedd y sgôr derfynol. 

Da iawn fechgyn! Y mae nifer o 

ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 

Llanhari‟n aelodau o‟r tîm. Byddan 

nhw‟n wynebu Penygraig yn y 

rownd derfynol ar Ebrill y pumed. 

 

Brysiwch Wella 

Dymuniadau gorau i Liz Fussell 

sydd wedi bod yn dost yn ddiweddar 

ac yn dal i dderbyn triniaeth. Y mae 

Liz yn wraig i ofalwr ysgol 

Gymraeg Tonyrefail ac yn gweithio 

fel cynorthwy-ydd iard yn yr ysgol. 

Bu‟n dysgu Cymraeg ar gwrs 

arbennig ar gyfer cynorthwywyr iard 

yn ddiweddar. 

mailto:Jordan@urdd.org
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Dyfan Jones, Ymgyngorydd Seneddol 

y Cenhedloedd Unedig 

Mae'r disgyblion hynny sy'n canu'r 

delyn yn Ysgol Creigiau wedi derbyn 

rhodd o delyn gwerth £1,400 gan y 

Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. 

   Cyflwynwyd y delyn i'r plant mewn 

cyngerdd diweddar ble cafodd rhieni 

gyfle i glywed y delyn newydd wrth i'r 

plant berfformio 'Tawel Nos'. 

   Dwedodd yr athrawes delyn, Lois 

Davies, 'Mae'r plant wrth eu bodd gyda'r 

delyn ac yn frwdfrydig i'w chanu. 

Rydym yn werthfawrogol iawn o'r 

rhodd hael yma.' 

   Ychwanegodd y Pennaeth, Peter 

Evans, 'Mae'r Gymdeithas Rhieni ac 

Athrawon yn gweithio'n galed iawn i 

godi arian i'r Ysgol ac yn helpu i brynu 

nifer o bethau ychwanegol i 'r 

disgyblion.'  

Heledd Roberts  

yn canu'r delyn newydd 

Ar achlysur ymddeoliad Cadeirydd cyntaf Parti'r Efail, 

Gwilym Thomas, oedd hefyd yn un o aelodau cyntaf y parti 

bymtheg mlynedd yn ôl, cynhaliwyd cinio arbennig yng 

Ngwesty'r Kings, Pentyrch, iddo. I gydnabod ei waith a'i 

ffyddlondeb i'r parti, cyflwynwyd iddo gyfrol o atgofion ac 

englyn cyfarch o waith Rhys Dafis. Yn y llun gwelir 

Gwilym gydag arweinyddes Parti'r Efail, Menna Thomas 

(fu'n gyn-ddisgybl i Gwilym ac yna'n gyd-athrawes yn 

ddiweddarach yn Ysgol Rhydfelen) ac awdur yr englyn, 

Rhys Dafis, sydd hefyd yn ymadael â‟r parti eleni. Mae Rhys 

a Sheila ar fin symud yn ôl i fyw i‟w cartref cyntaf yn 

Llansannan, Clwyd. Dyma gyfarchiad Rhys i Gwilym: 

Dyma lun o rai o ddiaconesau Bethlehem Gwaelod-y

-garth yn ystod noson allan yn gloddesta. Noson i 

ddiolch i'r tair sydd yn eistedd, sef Gwenno Huws, 

June Huws a Carol Davies am ei gwaith dros y 

blynyddoedd, er eu bod yn rhoi'r gorau i'r swydd  am 

wahanol resymau. 

   Mae'n siwr bydd June a Carol yn dal i chwarae eu 

rhan yn y capel yn y dyfodol ond nid felly Gwenno. 

Mae hi a'i gwr Alun Sbardun Huws yn symud i'r Bari 

a dymunwn yn dda iawn i'r ddau yn eu capel a'u 

cartref newydd ger y lli. 

Peter Thomas yn ffarwelio â'r hen organ  

yng Nghapel Bethlehem 

Telyn i'r Ysgol 

 “Gwilym” 

 

Rwyt ti‟n y wefr o‟r tannau, - ac yn ias 

    Gynhesol ein lleisiau, 
Yn yr hwyl; - rwyt ti’n parhau 
I wenu’n ein calonnau. 

Rhys Dafis 

BWS I'R WYL BAN GELTAIDD 
Mae'n bosib bydd sedd neu ddwy ar gael 

i rywun deithio yng nghwmni Parti'r 

Efail i'r Wyl Ban Geltaidd yn Dingle 

eleni. Gadael Nos Iau, Ebrill 28 - ac yn 

ôl Nos Sul, Mai 1af. (Ffoniwch Ifan ar 

029 2089 0493 - neu  

e-bostio partirefail@aol.com   

mailto:partirefail@aol.com
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

DYFAN JONES 

Dechreuodd Dyfan Jones, Ffordd 

Tynycoed, ar ei waith i‟r Cenhedloedd 

Unedig yn Johannesburg  ddechrau mis 

Chwefror. Mae wedi ei apwyntio fel 

Ymgynghorydd Seneddol i Raglen 

Ddatblygu‟r Cenhedloedd Unedig 

(UNDP) dros ardal Deheudir a Dwyrain 

Affrica. Bydd y gwaith yn canolbwyntio 

ar gynyddu gallu Senedd-dai i chwarae rôl 

i sicrhau bod y gwledydd yn  camu 

ymlaen tuag at gyrraedd Nodau 

Datblygu‟r Mileniwm (MDGs). Bydd 

Dyfan yn gweithio gydag Aelodau 

Seneddol mewn nifer o wledydd yn yr 

ardal i sicrhau bod y fframwaith 

ddeddfwriaethol  angenrheidiol yn bodoli 

a bod gan yr Aelodau Seneddol y 

cynhwysedd a‟r gallu i oruchwylio gwaith 

eu Llywodraethau. 

   Dymunwn yn dda iddo ac edrychwn 

ymlaen at gael mwy o‟i hanes. 

 

CYLCH CADWGAN 

 Yr amryddawn Cefin Roberts oedd y 

siaradwr yng nghyfarfod Cylch Cadwgan 

ddiwedd Ionawr  yng Nghlwb Rygbi 

Pentyrch.  Cyfareddodd y gynulleidfa wrth 

iddo  rannu'r  profiadau dwys a doniol a 

fu‟n brif ddylanwad   arno tra‟n meithrin 

ei dalentau, gan gyfeirio yn benodol at yr 

aelwyd lle cafodd ei fagu, yr ysgol a‟r 

coleg. Darluniodd agweddau ar y 

dylanwadau yma yn fywiog  a chrefftus  

gan ddefnyddio   holl rychwant ei ddoniau 

– yn siaradwr,  canwr, actor a chomediwr. 

Mawr oedd canmoliaeth y rhai oedd yn 

bresennol a‟r gymeradwyaeth frwd ar y 

diwedd yn arddangos hynny yn glir.Dyna 

noson a fydd yn aros yn y cof. 

 

DIWRNOD CYMRU I GOFIO‟R 

HOLOCOST 2011 

Disgrifiodd Sian Pickard y profiad 

emosiynol a gawson nhw fel  teulu yng 

ngwasanaeth cofio‟r Holocost. 

   “Ry‟n ni newydd ddod nôl o Neuadd y 

Ddinas yng Nghaerdydd wedi bod yn y 

gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer 

“Diwrnod Cymru i Gofio‟r Holocost 

2011”.  Roedd yn wasanaeth emosiynol 

iawn gyda‟r thema “Hanes Nas 

Adroddwyd.”  Cymerwyd rhan gan nifer o 

fyfyrwyr ysgol a oedd wedi ymweld ag 

Auschwitz yn ystod eu hastudiaethau 

hanes, a gan  ddynes a oedd yn Aelod o‟r 

Llu Awyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd – 

mae hi‟n 89 mlwydd oed ac fe gawson ni 

rannu ei hanes hi‟n ymweld ag un o‟r 

gwersylloedd crynhoi  yng ngwlad Belg ar 

ddiwedd y Rhyfel.  Hefyd cawsom 

anerchiad gan Rabbi Meyer H May, 

c yf a rw yd d wr  C an o l f an  S i mo n 

Wiesenthal.   Roedd cynrychiolwyr o‟r 

Cynulliad, Cyngor Dinas Caerdydd, 

Cyngor Moslemaidd Cymru ac Iddewon 

De Cymru hefyd yn bresennol.   

   Y rheswm yr oeddem ni yno oedd bod 

Sara, fel cynrychiolydd Mencap 

Cymru,  wedi cael gwahoddiad i ddarllen 

un o‟r Gweddïau Eirioli – ynghyd â 

chynrychiolwyr o fudiadau eraill megis 

Stonewall Cymru, Race Equality First, 

Teithwyr a Sipsiwn Cymru a‟r 

Gymdeithas Gonsylaidd yng Nghymru 

(The Consular Association in Wales). 

   Roedd yn brofiad emosiynol iawn ac yn 

destun balchder ac anrhydedd bod Sara 

wedi ei dewis i gymryd rhan.” 

 

METRO CAERDYDD? 

Ydych chi wedi gweld  map  dychmygol o 

drenau tanddaearol ar gyfer ardal 

Caerdydd? Fel y dywedodd Ifan 

Roberts,”breuddwyd neu jôc?” ond mae‟n 

werth edrych ar y map. I gael peth o‟r 

hanes edrychwch ar wefan Golwg360 

http://www.golwg360.com/celfyddydau/

celf-weledol/6890-creu-map-o-rwydwaith-

metro-caerdydd 

   Oni fyddai‟n braf gallu gwibio o 

Bentyrch i ganol y ddinas mewn trên? 

Penblwydd hapus 

Dymunwn benblwydd hapus iawn i gyn 

golofnydd yr ardal hon, Martin Huws, 

sy‟n dathlu cyrraedd chwedeg oed yn 

ystod y mis. Gobeithio bydd ef a Nest 

yn mwynhau eu hoe fach ym 

Marcelona. 

 

Colli Anwen 

Yn dilyn salwch byr bu farw Anwen 

Williams, Miles Court, Gwaelod y 

Garth, ym mis Ionawr. Cydymdeimlwn 

a‟i gŵr, Patrick, a‟i ddwy ferch, a‟i 

chwaer Eiri a‟r teulu. Cynhaliwyd yr 

angladd yn Eglwys Radyr ar 21 Ionawr 

a thalwyd teyrnged arbennig iddi gan ei 

chyfaill Hannah Roberts.   

  Yn wreiddiol o Langynnor aeth Anwen 

i Goleg Hyfforddi Cyncoed a bu‟n 

athrawes ddrama yn y Barri. Cymerodd 

ran fel actores mewn nifer o ddramâu ar 

y llwyfan ac ar y teledu. Bu‟n gyd-

actores  i Hannah yn y gyfres “Dihirod 

Dyfed”, cyfres o storiâu hanesyddol am 

lofruddiaethau. Bu‟n rhan o gwmni Cwr 

y Llen a fu‟n perfformio yn Theatr Fach 

y Maes yn Eisteddfod Cwm Rhymni 

1990. Mae Hannah yn cofio amdani‟n 

darganfod man gwan yn y llwyfan ac yn 

ystod y perfformiad a‟th ei throed 

drwy‟r llwyfan - ond cariodd ymlaen yn 

ddiwnïad. 

  Fel anrheg er cof amdani lluniodd 

Hannah englyn: 

 

     Anwen o blwy Llangynnor – a fuodd 

         Drwy fywyd yn actor 

         Ar dy haul, daeth gwynder ô‟r 

      Huno a wnest yn Ionor. 

 

Bethlehem yn ffarwelio â hen chwaer 

Dyma grynodeb o eiriau Peter Thomas a 

ddarllenwyd yn yr oedfa ar Sul y 

trydydd ar ddeg o Chwefror:- 

   „Y Swper Olaf yw thema gwasanaeth 

heddiw. Mae arwyddocâd deublyg i 

hynny oherwydd heddiw yw Sul olaf 

aelod selocaf Bethlehem. Mae hi wedi 

bod ym mhob oedfa ers bron chwarter 

canrif. Mae ganddi lais arbennig a bu 

ganddi gyfraniad amlwg a phwysig ym 

mhob gwasanaeth a gynhaliwyd yma ers 

iddi ddod aton ni, boed hynny‟n 

wasanaeth ar y Sul, yn gymanfa, 

bedydd, priodas, neu angladd. 

   Yn anffodus, bu iechyd y chwaer sy‟n 

ymadael â ni yn fregus ers tro. Rai 

blynyddoedd yn ôl fe gollodd ei chof, ac 

ers dros blwyddyn bu‟r gwynegon yn ei 

phoeni. Ac o bryd i‟w gilydd mae rhyw 

grygni yn ei llais. Does dim golwg y 

bydd ei chyflwr yn gwella ac mae‟n 

ddigon posibl y bydd angen triniaeth 

arni yn ystod y blynyddoedd nesaf. Os 

bydd angen meddyginiaeth, gallai ei 

hoedran olygu na fydd modd ei thrin. 

Gyda‟r gofid pennaf, felly, mae‟n rhaid 

iddi ymddeol tra bo yn ei hanadl 

chwyth. A dydd Iau mi fydd hi‟n gadael 

Gwaelod-y-garth.‟ 

   Sôn yr oedd am yr organ ac ar ôl hir 

chwilio fe ddewiswyd organ newydd a 

fydd yn ei lle erbyn Dydd Sul yr 

ugeinfed o Chwefror. 

   Rhodd gan un o‟r aelodau yw‟r organ 

newydd. 

 

Cymun olaf Ysgrifennydd Bethlehem. 

Chwefror y trydydd ar ddeg oedd Sul 

cymun olaf Rhys a Sheila Dafis. Mae 

Rhys eisoes wedi cychwyn ar swydd 

newydd efo Tai Clwyd, ac fe fyddan 

nhw'n symud tŷ ym mis Chwefror.  

   Diolch iddynt am eu gwaith  diflino yn 

y capel dros y blynyddoedd a phob 

bendith arnynt yn eu cartref newydd. 

 

O E D F A O N  B E T H L E H E M 

GWAELOD-Y-GARTH 

MAWRTH  

1 Oedfa Dewi Sant (am 9:00 a.m.)  

6   Gwasanaeth Gŵyl Dewi  

13 Y Parch. R Alun Evans (Cymun)  

20 Y Parch. Ieuan Davies  

27 Y Parch R Alun Evans  

http://www.golwg360.com/celfyddydau/celf-weledol/6890-creu-map-o-rwydwaith-metro-caerdydd
http://www.golwg360.com/celfyddydau/celf-weledol/6890-creu-map-o-rwydwaith-metro-caerdydd
http://www.golwg360.com/celfyddydau/celf-weledol/6890-creu-map-o-rwydwaith-metro-caerdydd
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Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

PARTI PASG Y PARC 

Rhagrybudd i chi fod Parti Pasg y Parc 

yn cael ei chynnal ym Mharc Gwledig 

Cwmdâr, Aberdâr ddydd Sadwrn Ebrill 

1 6 e g .   B y d d  a m r y w i a e t h  o 

weithgareddau i blant fydd yn cynnwys 

helfa wyau Pasg, cystadleuaeth boned 

P a s g ,  s t o n d i n a u  a m r y w i o l  a 

pherfformiadau gan Martyn Geraint, 

Bethan Nia a Gwenda Owen.  Mae 

mynediad am ddim i‟r diwrnod 

cyfan.  Dewch yn llu !! 

 

Prosiect Cymraeg yn y Cartre‟ 

Ar hyn o bryd mae Catrin Reynolds 

ynghyd â gweithwyr eraill o‟r Fenter yn 

ymweld â chartrefi rhieni di-Gymraeg 

sydd yn ystyried anfon eu plant i 

ysgolion meithrin/cynradd Cymraeg ond 

sydd efallai yn pryderu am gymeryd y 

cam.  Pwrpas y prosiect yw gwneud 

rhieni yn ymwybodol o‟r holl adnoddau 

a mudiadau sydd ar gael yn cynnig 

cymorth a chefnogaeth.  Ar hyn o bryd 

dim ond wyth o rieni sydd yn cymerid 

rhan yn y prosiect sydd yn rhan o 

gynllun peilot a drefnir gan Fwrdd yr 

Iaith, ond y gobaith yw cynnal y 

prosiect eto yn y dyfodol.  Mae ymateb 

y rhieni sydd yn rhan o‟r prosiect hyd 

yma wedi bod yn bositif iawn, gyda 

llawer yn rhyfeddu ar y rhwydwaith o 

gymorth sydd ar gael iddynt. 

 

SWYDDI YN Y FENTER 

Ar hyn o bryd mae‟r Fenter yn chwilio 

am staff yn y meysydd canlynol : 

 

G W E I T H I W R  I E U E N C T I D 

LLAWN AMSER 

( £20,000-£22,000 dibynnol ar brofiad) 

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 

yn chwilio am weithiwr ieuenctid 

profiadol i weithio yn Ysgol y Cymer 

fel rhan o gynllun Llwybrau i‟r Brig. 

Caniateir 25 niwrnod o wyliau 

blynyddol pro rata, ac wyth niwrnod o 

wyliau cyhoeddus.  Mae‟r Fenter yn 

cynnig cynllun pensiwn a chynllun 

talebau gofal plant yn ogystal.  Oriau : 

37.5  awr yr wythnos, ond oherwydd 

natur y swydd mae'n ofynnol gweithio y 

tu allan i oriau arferol swyddfa. Cyfnod 

prawf, 6 mis.  Bydd yn ofynnol i'r 

ymgeisydd llwyddiannus gael ei wirio 

gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol 

(CRB).  Ariennir y swydd yma fel rhan 

o Brosiect Llwybrau i‟r Brig, Cynulliad 

Cymru/Urdd Gobaith Cymru. Mae‟r 

prosiect yn rhedeg o Fawrth 2009 i 

Fawrth 2013 mewn dwy ran. Ariennir 

rhan dau wedi gwerthusiad boddhaol a 

adroddir ym Mehefin 2011. 

 

HEFYD !! 

GWEITHIWR CLWB GOFAL AR 

ÔL YSGOL 

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 

yn chwilio am weithiwr gofal plant ar 

gyfer ein Clwb Carco a Chlwb Chwarae 

ar ôl ysgol yn Ysgol Evan James, 

Pontypridd, ac Ysgol Ynyswen, 

Ynyswen ger Treorci. Bydd rhaid i‟r 

gweithiwr fod yn gymwys i lefel cache 

2 o leiaf. 

   Cynigir dwy awr a hanner y noson am 

dair noson yr wythnos yn achos Evan 

James a dwy noson yr wythnos yn 

Ynyswen.  Bydd yn ofynnol i'r 

ymgeisydd llwyddiannus gael ei wirio 

gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol 

(CRB). 

   Am swydd ddisgrifiad a ffurflen gais 

cysylltwch â Menter Iaith Rhondda 

Cynon Taf, 9a. Y Stryd Fawr, 

Pontypridd. CF37 1QJ neu e-bostiwch 

kevindavies@menteriaith.org 

Dyddiad cau :  Mawrth  4ydd 2011. 

 

Mae Dy Gymraeg Di‟n Grêt  

Y bwriad: Cynllunio cyfres o sesiynau 

ar gyfer mamau isel eu hyder i  roi‟r 

cyfle iddynt ddatblygu‟r hyder i siarad 

Cymraeg. 

   Yn wreiddiol datblygwyd MDGDG yn 

ardaloedd y De Orllewin, ardaloedd sy‟n 

cynnig mwy o gyfleoedd cyffredinol i 

unigolion defnyddio eu Cymraeg yn 

ddyddiol. Penderfynwyd rhoi cynnig ar 

weithredu‟r prosiect yn ardal Ferndale 

gan bod nifer o famau‟r ardal yma yn 

berffaith ar gyfer prosiect o‟r fath. 

Roedd yn amlwg wrth gwrdd ag 

unigolion bod nifer ohonynt wedi bod i 

ysgolion Cymraeg yn y gorffennol ond 

erbyn hyn wedi colli‟r hyder i siarad yr 

iaith ac angen cymorth ychwanegol. 

Cynhaliwyd 10 sesiwn Mae Dy 

Gymraeg Di‟n Grêt yn Ysgol Gynradd 

Gymraeg Llyn y Forwyn, Glynrhedynog 

(Ferndale) bob bore Mercher rhwng 

10.00 a 11.30 gyda thua 7 o famau yn 

bresennol bob wythnos.  

   Cafwyd nifer o weithgareddau 

diddorol gan gynnwys: Creu addurn 

Nadolig (Wreath) neu addurn ar gyfer y 

bwrdd, ymweliad â Pharti Porth Nadolig 

Menter Iaith RhCT, sesiwn goginio – 

addurno cacen siocled Nadolig, creu 

gemwaith, sesiwn ymlacio ar ôl y 

Nadolig, arbenigwraig Reflexology 

(Jane Bradford Martin) yn dod i 

gyflwyno ac ymarfer reflexology, 

cyflwyniad gan y Gwasanaeth Tân, creu 

montage o luniau teuluol ac ychwanegu 

capsiynau Cymraeg a sesiwn gorfforol 

(40 munud) Jujitzu yn y Gymraeg.  Yn 

ychwanegol at y gweithgareddau 

wythnosol, rhoddwyd her wythnosol i‟r 

mynychwyr e.e. gwylio rhaglen 

Gymraeg, darllen llyfr i‟r plentyn a 

chyfarch pobl o ddydd i ddydd yn y 

Gymraeg.   

 

DATHLIADAU 150 EISTEDDFOD 

ABERDÂR 
Eleni mae‟n 150 mlynedd ers cynnal yr 

Eisteddfod Genedlaethol Fodern gyntaf 

yn Aberdâr ac i ddathlu mae pwyllgor 

lleol wedi ei sefydlu i drefnu cyfres o 

d d i g w y d d i a d a u  i  d d a t h l u ‟ r 

achlysur.  Mae‟r Fenter yn hapus iawn i 

fod yn cyd-weithio gyda‟r pwyllgor i 

help trefnu cyfres amrywiol o 

weithgareddau a gobeithir cynnal noson 

gomedi, gorymdaith drwy strydoedd 

Aberdâr, twmpath dawns, stomp y 

b e i r d d  y m y s g  a mr y w i a e t h  o 

ddigwyddiadau eraill .  Pinacl y 

dathliadau bydd cyngerdd fawreddog 

fydd yn cael ei chynnal yn Theatr y 

Coliseum, Aberdâr ar Hydref  14eg 

2011 gyda Dafydd Iwan, Delwyn Siôn, 

ysgolion yr ardal a llawer llawer 

mwy.  Bydd manylion a dyddiadau‟r 

digwyddiadau yn cael eu hysbysebu‟n 

fanwl maes o law felly cadw‟ch llygad. 

Prysurdeb 

ar y cwrs 

mae dy 

Gymraeg 

di'n grêt 

mailto:kevindavies@menteriaith.org
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Gwenno 

Rees, Penywaun, sydd wedi derbyn 

llawdriniaeth yn yr ysbyty yn ystod y 

mis a aeth heibio.  

   Treuliodd Marilyn Watkins, gynt o 

Heol y Parc, gyfnod yn Ysbyty 

Llwynypia yn ystod mis Ionawr. Braf 

yw ei gweld yn ôl gyda‟i ffrindiau yng 

Nghartref Garth Olwg erbyn hyn. 

   Dymunwn wellhad buan i Ann Rees a 

Pat Edmunds, Penywaun a‟r ddwy heb 

fod yn rhy dda eu hiechyd yn 

ddiweddar. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad i Varion 

Gapper a‟r teulu a hwythau wedi 

ffarwelio â mam Varion ddiwedd 

Ionawr. Roedd Mrs Iris Matthews yn 98 

mlwydd oed a hi oedd brenhines yr 

aelwyd yn Nhrewiliam, Y Rhondda tan 

ryw ddwy neu dair blynedd yn ôl pan 

gollodd ei hiechyd. Cynhaliwyd ei 

hangladd yn Amlosgfa Llangrallo ar y 

seithfed o Chwefror a daeth nifer fawr o 

ffrindiau a theulu ynghyd i dalu 

teyrnged iddi.  Gweinyddwyd y 

gwasanaeth gan Y Parchedig Eirian 

Rees. 

 

Pantomeim Adran Bro Taf 

Roedd amryw o blant y pentref a phlant 

y Tabernacl yn perfformio ym 

mhantomeim Adran Bro Taf yn Theatr 

Coleg Morgannwg yn Llwynypia ddydd 

Sadwrn, Chwefror 5ed. Roedd y 

perfformiad yn fywiog, yn llawn hwyl a 

sbri a‟r plant ifanc yn perfformio a 

chanu ag afiaith. Llongyfarchiadau i chi 

i gyd ac i‟ch hyfforddwyr ymroddedig. 

 

„Niclas y Glais‟ 

Perfformiad arall a fwynheais i oedd 

cyflwyniad Cwmni Theatr Bro‟r Preseli 

o „Niclas y Glais‟ yn Y Stiwdio yng 

Nghanolfan Garth Olwg nos Sadwrn, 

Ionawr 22ain. Roedd y cyflwyniad yn 

apelio‟n arbennig i mi gan mod i‟n 

adnabod amryw o‟r cast ac fe gafodd 

T.E.Nicholas ei eni rhyw dafliad carreg 

o bentref Glandwr lle‟m magwyd innau. 

Da iawn chi, bobl Crymych! 

 

Côr Merched y Garth 

Bu aelodau Côr Merched y Garth yn 

cymryd hoe fach o‟r ymarfer ar Nos 

Lun, Chwefror 7fed, a throi trwyn eu 

ceir tua‟r Eglwys newydd, ar gyrion 

Caerdydd i fwynhau swper bach yng 

“Nghegin y pentref”. Cafwyd pryd o 

fwyd blasus a chyfle i greu limerig neu 

ddwy wrth wledda. Llinos Swain fu‟n 

“Meuryna” a dyma ymgais Helen Jones, 

yr enillydd: 

 Does dim 'marfer côr i ni heno 

 Awn lawr i Gaerdydd i gael cinio 

 Byddai‟n neis gweld pob un 

 Sydd yma mor “keen” 

 Yn do bob nos Lun i bracteisio. 

   Daeth yn amser i ni ffarwelio ag un 

o‟n haelodau selog. Mae Sheila Dafis 

wedi symud i fyw i ardal Llansannan a 

diolchwn iddi am ei ffyddlondeb a‟u 

hymrwymiad i‟r Côr ar hyd yr amser. 

Dymunwn yn dda i Sheila a Rhys yn eu 

cartref newydd. 

 

Y TABERNACL 
Noson Gymdeithasol 

Trefnwyd noson Gymdeithasol i ddathlu 

Agoriad Canolfan y Tabernacl yn 

Neuadd y pentre‟, nos Wener, yr 28ain o 

Ionawr. Paratowyd pryd hyfryd o fwyd 

gan gwmni arlwyo lleol ac mi wnaeth 

pawb fwynhau cymdeithasu o gwmpas y 

byrddau. Cafodd Emlyn Davies, Geraint 

Wyn Davies, Wyn Jones a Rowland 

Wynne eu hanrhegu â chloc gwydr yr un 

a‟u henwau wedi ysgythru arnynt. 

Gwerthfawrogiad oedd y clociau am 

waith diflino‟r pedwar yn llywio a 

goruchwylio‟r gwaith o gynllunio ac 

adeiladu‟r Ganolfan. Derbyniodd eu 

gwragedd dusw o flodau yr un. Diolch i 

Ros a Carol a‟u tîm o wragedd am 

drefnu noson mor hwylus a phleserus. 

 

Merched y Capel 

Mi wnaeth grŵp y merched fwynhau 

orig fach yn Neuadd Dewi Sant, 

Caerdydd, dydd Mawrth, Chwefror 

16eg. Cafwyd perfformiad gwych ac 

ysbrydoledig o‟r Planedau gan Holst, 

gan Gerddorfa‟r Coleg Cerdd a Drama. 

Ein cyfarfod nesaf ddydd Iau, Mawrth 

10fed fydd ymweliad â‟r Theatr 

Newydd i weld y sioe “Guys and Dolls.” 

 

Derbyn Aelod Newydd 

Pleser oedd cael derbyn Lowri Wyn yn 

aelod yn y Gwasanaeth Cymun fore Sul, 

Chwefror 6ed. Mae Lowri a‟r plant, 

Cadi Wyn ac Elis Wyn wedi bod yn dod 

i‟r Oedfaon yn selog ers tro. Mae 

Lowri‟n enedigol o Ddolgellau ac mae 

ei thad, Y Parchedig Hywel Wyn 

Richards, yn weinidog yn Y Tabernacl 

ym Mhenybont-ar-Ogwr. 

 

Gwellhad Buan 

Dymuniadau gorau i Eric Davies a 

Rhiannon Price, a‟r ddau wedi derbyn 

t r iniaeth yn Ysbyty Brenhinol 

Morgannwg yn ystod y mis. Dymunwn 

wellhad buan i chi eich dau. 

 

Trefn y Suliau ar gyfer mis Mawrth 

Mawrth 6ed. Oedfa Gymun o dan ofal 

ein Gweinidog 

Mawrth13eg. Y Parchedig Aled 

Edwards 

Mawrth 20fed Oedfa Deuluol 

Mawrth 27ain  Huw M. Roberts 

Cristnogaeth  
21  

 
I unrhyw un sy‟n darllen y wasg 

grefyddol yng Nghymru neu sy‟n 

gyfarwydd â‟r datblygiadau mwyaf 

cyffrous ym myd gwefannau, bydd enw 

Cristnogaeth 21 yn un digon cyfarwydd. 

Cafodd ei sefydlu dair blynedd yn ôl 

gan griw bach o weinidogion a lleygwyr 

oedd yn teimlo bod y Gymru Gymraeg 

wedi dioddef yn ystod y blynyddoedd 

diweddar o ddiffyg trafodaeth eang ar 

natur Cristnogaeth yn ein dyddiau ni.  

Penderfynwyd ffurfio fforwm er mwyn 

cymell a hyrwyddo trafodaeth agored ar 

y ffydd Gristnogol mewn ymgais i 

ddehongli Cristnogaeth gyfoes, radical 

ar gyfer yr oes bresennol.  

   Hyd yma, bu‟r gweithgarwch mwyaf 

ar y We, neu mewn erthyglau i‟r wasg a 

thrafodaethau ar y cyfryngau. Y llynedd, 

cynhaliwyd cynhadledd undydd  

lwyddiannus iawn yn Aberystwyth 

gyda‟r Athro Keith Ward yn brif 

siaradwr. 

   Ond nawr, mae Cristnogaeth 21 yn 

dod i‟r ardal hon. Cynhelir dau 

ddigwyddiad o bwys yng Nghaerdydd 

dros y misoedd nesaf.  Yn gyntaf, bydd 

cyfarfod i sefydlu grŵp lleol yn y cylch 

hwn nos Fawrth 18fed am 7.30 p.m. yng 

nghapel Salem, Treganna, gyda‟r 

Parchedig R.Alun Evans yn cadeirio. 

Cawn glywed gan rai o sylfaenwyr 

Cristnogaeth 21, ac yna bydd trafodaeth 

agored.   

   Yna, cynhelir y gynhadledd undydd 

flynyddol ar Fai‟r 21ain, eto yng 

nghapel Salem, Treganna, i ddechrau 

am 10.00 a.m. Y gŵr gwadd eleni fydd 

yr Athro Dave Tomlinson, awdur 

Cristnogol blaengar a phoblogaidd iawn, 

ac mae hwn yn gyfle prin i‟w glywed yn 

ein hardal ni. Ef yw sylfaenydd y 

cymunedau ffydd sy‟n cyfarfod mewn 

tafarndai neu unrhyw le arall, ac yn cael 

yr enw „Holy Joes‟. Cewch ragor o 

fanylion am Cristnogaeth 21 a‟r 

gynhadledd ar  www.cristnogaeth21 

 

http://www.cristnogaeth21
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Annwyl ddarllenwyr Tafod Elai 

Ysgrifennaf atoch  i ofyn am eich 

cymorth ar gyfer prosiect arbennig iawn 

a fydd yn digwydd yn 2011.  Plannwyd 

y syniad am y prosiect “Sodlau'n 

Siarad" mewn sgwrs rhwng Merched y 

Wawr ac Achub y Plant ac wedyn 

datblygwyd y syniad gyda‟r Eisteddfod 

Genedlaethol. 

   Ein gobaith ydyw derbyn rhoddion o 

esgidiau/sodlau gan 150 o ferched 

enwog Cymru ac wrth wneud hynny 

gofyn iddynt am eu hatgofion o'r 

eisteddfod, ac os yn bosibl y sodlau yr 

oeddent wedi gwisgo i berfformio, 

gymdeithasu neu fwynhau yno. Bydd y 

prosiect yn adlewyrchu fod yr 

Eisteddfod Genedlaethol yn dathlu 150 

mlynedd, ac yn hel atgofion wrth wneud 

hynny. Bydd y sodlau yn cael eu 

harddangos a'u marchnata cyn yr 

Eisteddfod ar y we ayyb. Yna yn ystod 

yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam 

bydd arddangosfa ac arwerthiant o'r 

esgidiau/sodlau. Bydd lle arddangos 

addas ar gael yn yr Eisteddfod a bydd 

modd i‟r cyhoedd eu gweld, darllen yr 

atgofion a rhoi cynnig arnynt, gyda‟r 

pris uchaf yn ennill y dydd. 

   Mae Merched y Wawr yn cydweithio 

gydag elusen Achub y Plant yn ystod y 

flwyddyn i gasglu cetris inc, ffonau 

symudol, stampiau ac wedi cael y 

syniad o ehangu'r prosiect i gynnwys 

sodlau ac esgidiau - a dyma lle yr 

hoffwn gael eich cymorth.  Mae ein 

haelodau eisoes wrthi‟n casglu esgidiau/

sodlau sydd mewn cyflwr da a bydd y 

rhain yn cael eu gwerthu mewn siop 

arbennig a fydd yn cael ei redeg ar faes 

yr Eisteddfod yn Wrecsam, ac wedi 

hynny yn siopau elusen Achub y Plant. 

Os ydych yn fodlon rhoi pâr o sodlau/

esgidiau, neu yn wir hen ffôn symudol 

neu getris inc i‟r ymgyrch arbennig yma 

mi fedrwn drefnu eu casglu yn lleol neu 

gallwch eu gadael hwy yn swyddfa 

Merched y Wawr yn Aberystwyth. Os 

hoffech fwy o fanylion cysylltwch â 

Chanolfan Merched y Wawr ar 

01970611661. 

BRWYDRO AM 
EINIOES S4C 

 

Annwyl Olygydd, 
Efallai y caniatewch i ni, fel swyddogion 

Clwb y Dwrlyn, roi gwybod i‟ch 

darllenwyr am y llythyru diweddar fu 

rhyngom a rhai o‟r bobl a fydd yn llunio 

dyfodol S4C.  

   Pan gyhoeddodd y llywodraeth mai‟r 

BBC fyddai‟n gyfrifol am ariannu S4C, 

anfonwyd llythyr gennym at yr Adran  

Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn 
Llundain i fynegi ein pryderon. 

Pwysleisiwyd yr angen am sicrhau 

annibyniaeth lwyr i S4C, yn gyllidol ac 

yn olygyddol, er mwyn diogelu ei 

swyddogaeth allweddol yn ein diwylliant 

cenedlaethol. 

   Nid oeddem yn dychmygu am funud y 

gallem newid cwrs hanes, ond roeddem 

o‟r farn ei bod yn ddyletswydd arnom fel 

lleiafrif ieithyddol yn ein gwlad ein 

hunain i sicrhau bod Jeremy Hunt, 
Ysgrifennydd Gwladol yr adran hon, yn 

ymwybodol ein bod yn bryderus, a‟n bod 

yn teimlo‟n gryf bod gwasanaeth teledu 

S4C yn unigryw, ac felly‟n haeddu 

ystyriaethau gwahanol i wasanaethau 

teledu eraill, am resymau sy‟n hollol 

amlwg i ni fel Cymry Cymraeg. 

   Er na chafwyd ateb boddhaol gan yr 

Ysgrifennydd, teimlwn ei bod yn bwysig 

ei fod yn deall cryfder ein teimladau, a 

dim ond ni, fel Cymry Cymraeg a fedr ei 
argyhoeddi o‟n safbwynt trwy ysgrifennu 

ato. 

   Bu llythyru rhyngom hefyd a‟r Athro 

Elan Closs Stephens, Ymddiriedolwr 

Cymru ar  Fwrdd Ymddiriedolaeth y 

BBC, yn pwyso arni i amddiffyn statws 

S4C. 

   Unwaith eto, nid oeddem yn disgwyl 

iddi wneud dim mwy na chefnogi 

bwriadau‟r llywodraeth, ond credwn ei 

bod yn bwysig ei bod hithau‟n clywed y 
neges eglur gan unigolion, mudiadau a 

chymdeithasau ynghylch annibyniaeth 

S4C a‟i dyfodol. Wrth i ni leisio barn a 

dangos ein cefnogaeth i‟r sianel, bydd 

hynny‟n arfogi Ymddiriedolwr Cymru i 

wneud safiad pan ddaw einioes y sianel 

dan wir fygythiad, fel sy‟n rhwym o 

ddigwydd yn sgil y trefniant presennol. 

   Mae‟r llythyrau a‟r atebion ar gael gan 

ysgrifennydd Clwb y Dwrlyn i unrhyw 

un sydd am eu darllen. 
   Hoffem  annog cymdeithasau eraill, ac 

unigolion, i lythyru gyda‟r awdurdodau 

ar y mater pwysig hwn. Mae‟n rhaid i ni 

ddangos pa mor bwysig yw gwasanaeth 

teledu Cymraeg  annibynnol i ni, neu 

fyddwn ni ddim yn ei haeddu.  

 

Ann D Davies, Ysgrifennydd 

Huw Llywelyn Davies, Cadeirydd. 

www.mentercaerdydd.org 
029 20 56 56 58 

Penwythnos Teulu i 
Langrannog 

Ebrill 15 – 17, 2011 
Mae lle ar ôl ar y penwythnos poblogaidd 

hwn yng Ngwersyll Llangrannog - ewch 

i'r wefan am fwy o fanylion. 

Cwis Cymraeg 

Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y 
Fenter yn cael ei gynnal Nos Sul, 

Mawrth 27 yn y Mochyn Du am 8pm.   
£1 yr un.  

Cyflwyniad i’r 
Delyn 

 

Cwrs 7 wythnos yn dechrau 04.03.11 

Dydd Gwener  1yp - 3yp 

Canolfan Awel-y-môr, Porthcawl 

Cost: £10 

   Cyfle i ddysgu sut mae chwarae un o 

offerynau traddodiadol Cymru, dysgu 

alawon Cymreig ac ymarfer eich 

Cymraeg wrth wneud! Croeso mawr i 

ddysgwyr Cymraeg. 

   Rhaid bwcio o flaen llaw. Os hoffech 

chi ymuno â‟r cwrs neu am fwy o 

wybodaeth  cysylltwch â Marged. 

marged@menterbroogwr.org 

01656 732 200 

   Diolch o galon am ystyried ein 

cynorthwyo.  

   Yr eiddoch yn gywir 

Tegwen Morris  

Cyfarwyddwr Cenedlaethol 

mailto:marged@menterbroogwr.org
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CYLCH MEITHRIN EFAIL ISAF 
Bob bore 

Mawrth, Mercher,  a Gwener 
9.30  -  1.00 

Bore Iau 9.30  - 12.30pm 
TI A FI EFAIL ISAF 

Dydd Iau 12.45pm  -  3.00pm 
Yn Neuadd y Pentref, Efail Isaf 

Manylion: 01443 208806 
  

TI A FI  BEDDAU 
Bob bore Mercher  10.00 - 11.30a.m. 
yn Festri Capel Castellau, Beddau 

  
TI A FI TONTEG 

Bob dydd Mawrth  10  - 11.30 
yn Festri Capel Salem, Tonteg 

  
CYLCH MEITHRIN CREIGIAU 

Mercher a Iau 
9.30 - 12 

TI A FI CREIGIAU 
Bore Gwener 9.30 - 11.30 

Neuadd y Sgowtiaid 
Y Terrace, Creigiau 

Manylion: 07866 087042 

  
TI A FI PENTRE’R EGLWYS 

1.15-2.45p.m. Neuadd Y Plwyf 
Bob dydd Iau 

  
CYLCH MEITHRIN CILFYNYDD 

Bore Llun, Mercher a Iau 

9.30-11.30 

TI A FI CILFYNYDD 

Dydd Gwener  9.30-11.30 

Neuadd Y Gymuned, 
Stryd Howell,Cilfynydd. 

Manylion: Ann 07811 791597 

  

CYLCH MEITHRIN BRYNNA 

Dydd Llun - Gwener 9.30 - 12.30 

01443 229723 

  

CYLCH MEITHRIN PONTYCLUN 

Dydd Llun - Gwener 9 - 12 

07912 101506 

Ti a Fi Pontyclun 

Prynhawn Llun 1.15 - 2.45 

  

CYLCH MEITHRIN THOMASTOWN 

Dydd Llun - Iau 9.15 - 11.45 

Ti a Fi bore Gwener 9.30 - 11.30 

07757 633249 

  

CYLCH MEITHRIN LLANHARI 
4 bore 8.30-11.30 

Neuadd yr Eglwys, Llanhari 
Ffoniwch 07894651543 

  
Ti a Fi Llanhari  
Mawrth 1-3pm 

Neuadd yr Eglwys 
 

Teleri Jones 
Swyddog Datblygu Rhondda Taf  

Mudiad Ysgolion Meithrin 
07800 540316 

teleri.jones@mym.co.uk 

Cwmni Da...... 
Cwrw Da…… 
Rygbi ar Sgrîn  
Deledu Enfawr! 

 

Stafell Gefn ar gael i’w llogi (am 
ddim i aelodau).   

Perffaith ar gyfer partïon 
penblwydd, nosweithiau codi 
arian Cymdeithas Rhieni ac 

Athrawon ac ati….. 
 

Am ragor o wybodaeth 
cysylltwch â Rob ar 

01443 491424 
 

Clwb y Bont, 85a Stryd Tâf, 
Pontypridd 

GILFACH GOCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

LLONGYFARCH IADAU 

Llongyfarchiadau i ferched y Dosbarth 

Gwnio a fu wrthi yn gweu hosannau 

Nadolig a brodio blychau a'u llenwi a 

losin a'u gwerthu. Cyflwynwyd siec am 

£1,526 i  Dŷ Hafan.  Diolch yn fawr 

iawn i'r cyfeillion a fu wrthi'n gwerthu 

ac i'r bobl  a fu mor barod unwaith eto i 

brynu.   Mae'r Dosbarth ar hyn o bryd 

yn gweu cywion i'w gwerthu er budd 

Ysbyty Felindre. 

  

GWELLHAD BUAN  

Dymuniadau gorau am wellhad buan i 

Mike Webb sydd ddim yn dda iawn ar 

hyn o bryd. 

  

LLONGYFARCHIADAU  

Llo ngyfarchiadau i ' r  Gano lfan 

Gymunedol a gafodd ei dangos ar y 

teledu ar rhaglen  'X-ray'  yn ddiweddar 

fel esiampl o beth y gellir ei wneud yn y 

Gymuned gyda Gwirfoddolwyr. 

Roedd y cyfeillioon sy'n ceisio 

a d f e r  N e u a d d  y  G w e i t h w y r 

Penrhi wceib er  yn chwi l io  am 

wirfoddolwyr a dangoswyd  y Ganolfan 

Gymunedol iddynt fel esiampl o beth y 

gellid ei wneud gyda gwirfoddolwyr a 

sut i'w denu. Da Iawn wir!   

MAE'R CYFRIFIAD 
YN DOD - MAE'CH 
IAITH YN CYFRIF! 

  
Bu‟r Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth 

am y boblogaeth bob deng mlynedd ers 

1801.  Mae‟r Cyfrifiad nesaf yng 

Nghymru a Lloegr yn cael ei gynnal ar 

27ain Mawrth 2011.  

   Dangosodd Cyfrifiad 2001 ychydig o 

gynnydd yn y nifer o siaradwyr 

Cymraeg am y tro cyntaf mewn canrif, 

ond bu nifer o straeon wedi hynny nad 

oedd nifer o siaradwyr a dysgwyr 

Cymraeg wedi nodi eu gallu ieithyddol. 

  Mae‟n holl bwysig bod pawb yn nodi 

popeth gallant amdanynt eu hunain gan 

gynnwys eu bod yn siarad Cymraeg, ac i 

ba lefel, er mwyn sicrhau bod pawb yn y 

gymuned yn cael eu cynrychioli yn y 

Cyfrifiad. 

  Mae hyn er mwyn i benderfyniadau 

gan y Llywodraeth, y Cynulliad a'r 

cynghorau yn y dyfodol gynnwys 

siaradwyr Cymraeg yn y broses ac nid 

eu hanghofio neu eu hanwybyddu.   

   Am fwy o wybodaeth am y Cyfrifiad 

ewch i www.cyfrifiad.gov.uk 

 

   Mae Cwmni Telesgop yn cynhyrchu 

cyfres i S4C o‟r enw „Newid Byd‟, - 

cyfres fydd yn cynnig y cyfle i 8 plentyn 

rhwng rhwng 14-16 oed ymweld â 

gwlad dramor am bythefnos i gyflawni 

gwaith gwirfoddol, dan ofal arweinydd 

profiadol.   Rydym yn chwilio am bobl 

ifanc addas, sy‟n gwneud rhywfaint o 

waith gwirfoddol yn barod ac sy‟n 

siarad Cymraeg yn rhugl.  

   Mi fydd y gystadleuaeth yn cael ei 

lansio ar y 7fed o Fawrth ac yn cau ar 

yr 28ain o Fawrth,2011.  

 

Yn gywir, gyda diolch, 

   Miss Mererid Wigley 

   Cynhyrchydd, Newid Byd. 

 

   Cwmni Teledu Telesgop. 

Newid Byd, Telesgop, E.thos, Heol y 

Brenin, Abertawe, SA1 8AS 

newidbyd@telesgop.co.uk  

01792 824567 

Newid Byd 

http://www.cyfrifiad.gov.uk/
mailto:newidbyd@telesgop.co.uk
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Clwb Llyfrau 
newydd  

yr Academi 
 

Bydd awdur y llyfr dan sylw yn 

bresennol ac yn darllen rhannau o‟r 

gyfrol a bydd trafodaeth i ddilyn dan 

arweiniad y llenor, bardd a beirniad, 

Grahame Davies. Yn cynnwys cyfrolau 

cyfoes Cymraeg a Saesneg a chyfrolau 

buddugol gwobr Llyfr y Flwyddyn, 

bydd rhywbeth at ddant llenyddol pawb.  

 

Nos Fawrth 22 Mawrth 2011,  

7.00 – 8.00 pm  Cymru: Y 100 lle i’w 

gweld cyn marw,  

 

   Os hoffech ymuno â‟r Clwb Llyfrau 

cysylltwch â‟r Academi: 

Academi, Prif Weithredwr: Peter Finch 

Tŷ Mount Stuart, Sgwâr Mount Stuart, 

Caerdydd, CF10 5FQ. 

029 2047 2266 / post@academi.org 

www.academi.org  

Ydych chi‟n defnyddio gwasanaethau 

Cymraeg, mynd i ddigwyddiadau 

Cymraeg ac eisiau defnyddio‟r Gymraeg 

ym mywyd pob dydd? 

   Mae Grŵp DEDDF, ar y cyd â 

Mentrau Iaith De Ddwyrain Cymru, am 

gael barn pobl leol am yr iaith Gymraeg 

ac am wasanaethau Cymraeg. 

   Mae‟r holiadur ar-lein yn gofyn barn, 

profiad ac anghenion dysgwyr a 

siaradwyr Cymraeg yng nghyswllt 

s e f yd l i a d a u  c y h o e d d u s  me g i s 

awdurdodau lleol a sefydliadau 

gwirfoddol fel mentrau iaith lleol. 

   Dwedodd Siân Lewis, Menter 

Caerdydd - Mae‟n hollbwysig fod pobl 

yn manteisio ar y gwasanaethau sydd ar 

gael iddynt yn Gymraeg yn eu 

hardaloedd lleol. Mae angen cynyddu 

defnydd yr iaith o ddydd i ddydd er 

mwyn sicrhau parhad i wasanaethau 

Cymraeg ar bob lefel. Mae Menter 

Cofiwch yr 
Holiadur 

Caerdydd yn 

awyddus fod 

pobl yn llenwi‟r 

holiadur er 

mwyn i ni a 

Mentrau Iaith 

eraill gael gwir 

d d a r l u n  o 

o f y n i o n 

gwasanaethau Cymraeg y cyhoedd - a 

chofiwch ddweud eich bod yn siarad 

Cymraeg yn y cyfrifiad!‟ 

   Dwedodd un o swyddogion iaith Grŵp 

DEDDF - "Mae nifer fawr o sefydliadau 

cyhoeddus yn darparu gwasanaethau 

amrywiol trwy gyfrwng y Gymraeg ac 

mae'r holiadur hwn yn ymdrech ar ran 

nifer ohonom i dderbyn gwir farn y 

cyhoedd am ein gwaith. Mae hefyd yn 

gyfle i bobl ddweud wrthym beth sydd 

angen arnynt a bydd hyn yn ein helpu i 

f l a e n o r i a e t h u ,  a c  y n  c o d i 

ymwybyddiaeth y cyhoedd am ein 

cynlluniau iaith." 

   Bydd yr holiadur ar gael ar-lein yn 

www.deddf-holiadur2011.org.uk nes 18 

Mawrth 2011. 

Helpwch Sali i gyrraedd ei 

ffrind 
Mae'r gwanwyn ar ei ffordd a 

llawer o arwyddion y tymor i 

chi eu gweld. Tybed a 

welsoch flodau briallu eto? 

Blodau melyn ydynt gan 

amlaf, er bod rhai o bob lliw 

a llun i'w cael hefyd 

Llun o'r gwanwyn i chi ei liwio 

mailto:post@academi.org
http://www.academi.org
http://www.deddf-holiadur2011.org.uk
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  C      

C R O E S A I R 

  L      

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 17 Mawrth 2011 

Ar Draws 

5. Bwth (3) 

7.  Hepian (9) 

8.   Gwisg y meirw (4) 

10. Corgi (8) 

11. Modryb (4) 

12.  Math o lysywen (7) 

14. Torth (4)  

16. Pŵer (4) 

17. Cadw sŵn (7) 

18. Gŵn isaf (4) 

20. Copynnau (8) 

22. Grawn wedi'i baratoi i 

  wneud diod (4) 

24. Cynghori yn anghywir (9) 

25. Tost (3) 

 

I Lawr 

1. Hunanymddiddan (5) 

2. Dyffryn (4) 

3. Clafychu eilwaith (8)  

4.  Rhoi enw ar (4) 

5.  Anghyfiawnder (3) 

6.  Parth (3)  

8.  Heb liw ynghyd â llygaid 

  (6)  

9.  Parhaus (5) 

12. Mwdlyd (6)   

13. Disgau gramoffon (8) 

15. Enw drwg (5) 

19. Trin (5) 

1 1  2 2 3 34 4 4  5  6 

7         8    

6         8  9  

10             

8  9    10 11  11    

   12    13      

14 15        16    

15   17        19 16 

18    18    19   19  

     20    21    

22  23    23       

    24         

25             

Atebion Chwefror 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

Enillydd y mis diwethaf 

Mrs G Edwards, Pontyclun 

‘Ni Aned yr un Plentyn i Farw’ 
medd Achub y Plant wrth 
lawnsio ymgyrch newydd  

 

Mae elusen Achub y Plant wedi lawnsio ei 

hymgyrch „Ni aned yr un plentyn i farw‟ (No 

Child Born to Die) er mwyn denu sylw at y ffaith 

bod wyth miliwn o blant o dan bump oed yn 

marw yn gynamserol ac yn ddianghenraid bob 

blwyddyn. 

   Yng ngwledydd tlotaf y byd mae plant bach yn 

marw ar raddfa na allwn ei ddirnad. Niwmonia a 

dolur rhydd sy‟n lladd y nifer fwyaf o blant dan 

bump oed gan gwtogi 8 miliwn o fywydau bob 

blwyddyn, tair gwaith yn fwy na‟r nifer sy‟n 

marw o falaria a HIV. Petai plant yn cael eu 

brechu yn erbyn yr afiechydon yma yna byddai 

modd cwtogi nifer y marwolaethau hyd at 

chwarter, medd yr elusen. 

   Nod yr ymgyrch „Ni aned yr un plentyn i 

farw‟ (No Child Born to Die) yw ennyn 

cefnogaeth y cyhoedd a sicrhau arian gan 

wledydd y G8 a gwledydd cyfoethog eraill er 

mwyn cynyddu'r nifer o frechiadau ar gyfer 

niwmonia a dolur rhydd sydd ar gael a hefyd y 

nifer o weithwyr iechyd sydd ar gael i‟w rhoi.  

   Mae‟r gyflwynwraig a Llysgennad Achub y 

Plant yng Nghymru, Heledd Cynwal, yn ymuno â 

llu o enwogion eraill fel Simon Cowell, 

Alexandra Burke, Natasha Kaplinsky, Edith 

Bowman ac Amanda Mealing i gefnogi‟r 

ymgyrch.  

   Mae Heledd, sy‟n fam i dri o blant bach, wedi 

ei brawychu gan yr ystadegau ac yn annog pobl 

Cymru i gefnogi‟r ymgyrch: “Fel rhiant mae 

rhywun yn cymryd yn ganiataol y brechiadau y 

mae ein plant yn eu derbyn yn gynnar iawn yn eu 

bywydau i‟w hamddiffyn rhag afiechydon a all 

fygwth eu bywydau. Ond nid yw nifer o rieni yn 

y gwledydd tlotaf mor ffodus. Mae babanod a 

phlant bach yn marw yn ddiangen o‟r hyn a 

fydden ni yn ei ddisgrifio fel bola tost - dolur 

rhydd. Eto dim ond 50c y plentyn mae‟n ei gostio 

i roi'r brechiad yma a fyddai‟n gallu achub 

bywyd.” 

   Ychwanegodd Andrew Chalinder, pennaeth 

Achub y Plant yng Nghymru: “Ry‟n ni‟n credu 

bod gan pob plentyn, yma yng Nghymru a 

thramor, yr hawl i gyflawni eu potensial. 

    “Mae‟n warthus i feddwl bod brechiadau i atal 

niwmonia a dolur rhydd yn bodoli ond bod hyd at 

4000 o blant yn marw o‟r afiechydon yma bob 

dydd. Mae angen arian arnom ni i brynu mwy o 

frechiadau, mwy o nyrsys a bydwragedd, a dyna 

sut y gall y cyhoedd ein helpu ni. 

   “Ry‟n ni hefyd yn ymgyrchu fel nad oes r‟un 

plentyn yma yng Nghymru ac yn y DU yn cael ei 

eni i fod heb gartref cynnes neu obaith o addysg 

dda. Dyna pam ein bod hefyd yn helpu'r plant 

tlotaf i gael y dechreuad gorau posib i fywyd - ar 

yr aelwyd a hefyd yn yr ysgol - ac yn gwneud yn 

siŵr bod llywodraethau Prydain a‟r Cynulliad yn 

gweithio tuag at yr un nod.”  

   I ddarganfod mwy am yr ymgyrch a sut y 

g a l l w c h  e i n  c e f n o g i  e w c h  i 

www.savethechildren.org.uk/bornto    

G O R M E S 4 M Y W I O N 

W    R    S 8   I 

A E L W Y D  A T G L A F 

N    D   10 I    E 

C R Y CH U  A S G E LL W R 

U  S   Y  U   A  U 

 D I B E N Y DD I A E TH  

LL 15 G   Y 17 O  18 TH 19 D 

A N O N E S T  C L A E R 

W  N 21 G   22 W    Y 

FF A N S I O 23 P A N N A S 

O    N 24   T    O 

N A C A O L  C O E T I R 

20. Gafael (4) 

21. Tarth (4) 

22. Heb fod yn ddwfn (3) 

23. Yn dilyn y cyntaf (3) 

 

http://www.savethechildren.org.uk/bornto
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Ysgol   
y Dolau 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 

Garth Olwg 

Dymuniadau gorau. 

Dymunwn pob lwc a phob hwyl am y 

tro i Mrs. Howard wrth iddi adael i fynd 

ar gyfnod mamolaeth ar ddiwedd yr 

hanner tymor. 

 

Gala Nofio‟r Urdd 

Llongyfarchiadau i James Hobbs a 

ddaeth yn drydydd yng nghystadleuaeth 

nofio broga i fechgyn Bl. 3 a 4 yng 

ngala nofio cenedlaethol Urdd ar 

ddechrau‟r mis. 

 

Martyn Geraint 

Daeth Martyn Geraint i‟r ysgol i 

berfformio i blant Meithrin a Derbyn yr 

ysgol, ond hefyd i blant ysgolion 

meithrin yr ardal. Braf oedd croesawu 

criw o wynebau newydd i‟r ysgol am y 

bore ac fe fwynheuodd y plant yn fawr. 

 

Pwll Mawr. 

Cafodd Dosbarth Mrs. Bode a Mr. Jones 

a Dosbarth Mr. Meredith ddiwrnod 

hynod o ddiddorol yn ymweld â‟r Pwll 

Mawr fel rhan o‟u gwaith thema. Roedd 

diddordeb y disgyblion yn amlwg wrth 

iddynt weld sut oedd bywyd i blentyn 

yn ystod y chwyldro diwydiannol. 

 

Jambori‟r Urdd. 

Aeth Blynyddoedd 3 a 4 i Jambori‟r 

Urdd ar Chwefror 3ydd yng Nghanolfan 

Hamdden Llantrisant. Bu'r disgyblion 

a‟r athrawon yn ymarfer eu caneuon a 

symudiadau wrth arwain i fyny at y 

bore, a chawson nhw lawer o hwyl yn 

eu perfformio yno. 

Bws Coginio 

Roeddwn yn ffodus iawn i groesawu'y y 

Bws Coginio i‟r ysgol fel rhan o 

ymgyrch Ffocws ar Fwyd y Cynulliad. 

Cafodd plant yr adran Iau lawer o hwyl 

wrth iddyn nhw gymryd rhan yn y 

coginio ar y bws yn ystod yr wythnos. 

Dysgon nhw lawer o dechnegau coginio 

yn ogystal â glendid a diogelwch. 

Diolch yn fawr i athrawon y bws a 

gobeithiwn fydd y profiad yn annog y 

plant i feddwl mwy am y bwyd maent 

yn paratoi a bwyta ac i roi cynnig ar 

goginio‟n iachus eu hunain. 

 

Taith i Fannau Brycheiniog 

Fel rhan o‟n gwaith Daearyddiaeth ym 

mlwyddyn 5 a 6, fe aethon ni i Ganolfan 

Ymwelwyr Bannau Brycheiniog yn 

Libanus. Roedd yn ddiwrnod llawn 

gweithgareddau cyffrous, yn cynnwys 

datblygu sgiliau map a defnyddio 

cwmpawd i ddilyn taith ar Fynydd 

Illtyd. Dysgodd y disgyblion hefyd am 

beryglon ar y mynydd os nad ydynt 

wedi paratoi. Cawson nhw gyfle i 

ddefnyddio pabell goroesi o dan lygaid 

barcud merlod gwyllt y Bannau! 

 

Twrnament Pêl-rwyd yr Urdd 2011 

Ym mis Ionawr aeth y tîm pêl-rwyd i 

gystadlu yn nhwrnament yr Urdd ym 

Mhen y Bont. Chwaraeodd y merched 

saith gêm i gyd yn erbyn timoedd cryf 

iawn. Chwaraeon nhw yn arbennig o 

dda ac enillon nhw ddwy gêm yn ystod 

y dydd. Da iawn chi! 

 

Cog Moors 

Aeth disgyblion o flwyddyn 3 lawr i 

Ganolfan Amgylcheddol Cog Moors i 

d d ysg u  a m d d ŵr  a  ma te r io n 

amgylcheddol. Edrychon nhw ar sut i 

arbed dŵr a gwnaethon nhw arbrofion i 

weld faint o ddŵr rydym yn ei wastraffu 

pob dydd. Rydym nawr wrthi'n cadw 

siart sy‟n dangos sawl un yn y dosbarth 

sydd yn troi‟r tap i ffwrdd wrth olchi 

dannedd ac nid yn gwastraffu litrau o 

ddŵr pob tro. Gorffennon nhw'r 

diwrnod yn creu celf yn yr ardal natur 

gan ddilyn syniadau gan yr artist Tim 

Pugh. 

 

Rygbi 

Aeth y ddau dîm rygbi i chwarae yn 

erbyn ysgolion lleol eraill yng nghlwb 

rygbi Pontyclun mewn gŵyl 10 bob 

ochr. Chwaraeodd y ddau dîm yn wych 

ac maent yn edrych ymlaen at y 

gystadleuaeth cyn hir. 

Ysgol Pont Siôn 
Norton 

Pêl-rwyd 

Bu merched blynyddoedd 5 a 6 yn 

cystadlu yn nhwrnamaint pêl-rwyd yr 

Urdd ym Mhenybont yn ystod mis 

Ionawr. Roeddent wedi mwynhau 

cystadlu yn erbyn plant o wahanol 

ysgolion y sir. Fe fuon nhw'n cystadlu 

hefyd yn nhwrnamaint y clwstwr ac fe 

ennillon nhw! Llongyfarchiadau i Ellie 

Edwards am ennill gwobr chwaraewraig 

y twrnamaint. Diolch i Mrs Angharad 

Williams am hyfforddi‟r tîm ac i Amy 

Williams o Ysgol Castellau am drefnu‟r 

p‟nawn o sgiliau a gemau. 

 

Eco Bwyllgor 

Bu aelodau‟r Eco Bwyllgor ar ymweliad 

â  chanolfan ailgylchu Llwydcoed i weld 

sut mae ailgylchu defnyddiau a dysgu 

mwy am dirlenwi. 

 

Rhaglen Cyw 

Aeth criw o blant o flwyddyn 1 a 2 i 

Stiwdio Deledu Boomerang i ffilmio 

cyfres o raglenni „Cyw‟. Mae‟r 

rhaglenni yn cael eu darlledu dros 

gyfnod o wythnosau ac fe gafodd y 

plant fwynhad llwyr o‟r profiad yma. 

 

Adran yr Urdd 

Cynhelir Adran yr Urdd yn yr ysgol bob 

nos Fawrth gydag amryw o wahanol 

weithgareddau yn cael eu trefnu. Ar 

Ionawr 25ain aeth dros 60 o blant a nifer 

o athrawon i fowlio i Bowlplex 

Nantgarw fel rhan o‟r gweithgareddau.  

 

Dathlu Dydd Santes Dwynwen 

Trefnwyd disco Santes Dwynwen yn yr 

ysgol gan y Gymdeithas Rieni ac 

Athrawon. Diolch i‟r rhieni a drefnodd y 

dathliad yma. 

 

Jambori 

Aeth criw o blant blynyddoedd 3 a 4 i 

Jambori yr Urdd yng Nghanolfan y 

Ddraenen Wen ar Chwefror 1af. 

 

Murlun 

Mae Craig Lewis, arlunydd lleol, wedi 

creu murlun i‟w osod ar wal yr ysgol. 

Mae‟r disgyblion wedi casglu syniadau 

a grwpiau o blant o bob dosbarth yn yr 

ysgol wedi cyfrannu tuag at y murlun 

yma. Mae‟r murlun yn portreadu yr 

ysgol a‟r ardal leol. 

 

Croesawu Storïwr 

Ar Ionawr 25ain croesawyd y storïwr 

Guto Dafis i‟r ysgol i ddiddanu‟r plant 

gyda‟i storïau diddorol. Roedd pawb 

wedi mwynhau gwrando ar y storïau ac 

yn amlwg wedi elwa o‟r profiad yma. 

 

Wythnos Ysgol Iach 

Yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 7fed 

o Chwefror cynhaliwyd Wythnos Iach 

yn yr ysgol. Ein tri tharged eleni yw 

Maeth, ABCh ac Ailgylchu Bwyd. 

Trefnwyd amrywiaeth o weithgareddau 

yn ystod yr wythnos, sef creu pryd o 

fwyd iachus, gweithdy coginio gyda 

Mrs Rhiannydd Foster, sesiynau cadw‟n 

heini, sesiynau ioga i‟r plant a‟r 

athrawon o dan hyfforddiant Ms. Mari 

Rhys, taith gerdded nodeddig i bob 

plentyn yn yr ysgol ac ar y bore 

Gwener, bore brecwast iachus i‟r plant 

a‟r rhieni. 

   Diolch i Miss Sian Jones am arwain y 

prosiect a threfnu gweithgareddau‟r 

wythnos. 
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Ellie Edwards Chwaraewraig y 

Twrnament Pêl-rwyd 

Bore brecwast iach  

Guto Storïwr  

Harriett, Celyn a Ffion 
Llywelyn Owain a Josh 

Ysgol Pont Siôn Norton 

Ysgol y Dolau ar Fannau Brycheiniog  

ac yn Cog Moors 

Martyn Geraint  

yng Ngarth Olwg 

James Hobbs 

Ioga Wythnos Iach  

Diwedd y Byd? Ysgol Llanhari 
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Cystadleuaeth Cerddor Ifanc. 

Cynhaliwyd rownd hen bedair Sir y 

gystadleuaeth yma yn ddiweddar gyda 

18 o bobl ifanc yn ymgeisio. Cafwyd 

cystadleuaeth o safon uchel iawn gydag 

Angharad Roberts (blwyddyn 12) o 

Ysgol Gyfun Llanhari yn cyrraedd y 

brig. Mae Angharad yn canu‟r piano a‟r 

sacsoffon i safon dda iawn, ond canu‟r 

delyn yr oedd yn y gystadleuaeth hon. 

Llongyfarchiadau gwresog iddi a phob 

dymuniad da yn rownd nesa‟r 

gystadleuaeth. 

 

Ar Lafar 

Cafodd 9 disgybl sy‟n astudio y 

Gymraeg yn y chweched, y cyfle i 

wneud ychydig o ffilmio ar gyfer y 

rhaglen „Ar Lafar‟ a fydd ar S4C cyn bo 

hir.  Fe chwaraewyd recordiadau o bobl 

hŷn y gymdeithas yn siarad Cymraeg i 

ni gael clywed y dafodiaith leol – yr 

Wenhwyseg. Roedden nhw am ffilmio 

ein sylwadau a‟n hymatebion i‟r lleisiau 

a glywsom.  Cawsom ein cwestiynu gan 

Ifor ap Glyn – cyflwynydd y rhaglen – 

ac fe drafodwyd arferion iaith y Cymry.  

Roedd hwn yn cynnwys trafod y 

gwahaniaeth rhwng tafodiaith y 

Gogledd a thafodiaith y De. Cyfle 

gwych oedd hi i ni gael dysgu am ein 

hardal leol a‟i harferion siarad. 

 

ADRAN SAESNEG LLANHARI 

Cafwyd ymweliad annisgwyl i‟r Adran 

Saesneg yn ddiweddar, sef William 

Shakespeare ei hun. Gyda‟i griw o gyd-

berfformwyr, cafwyd prynhawn difyr o 

berfformio rhai o olygfeydd mwyaf 

enwog y llenor, a chafodd blynyddoedd 

7 ac 8 gyfle i drio rhai styntiau ar y 

llwyfan. Dysgodd y disgyblion lawer 

ynglyn â bywyd a chefndir y dramodydd 

gan y cwmni drama, Alter Ego, a 

chafwyd dehongliad hwyliog a bywiog 

o‟r iaith Shakesperaidd sydd weithiau 

你好 neu “nǐ hǎo” !  

Ddydd Mawrth 8 Chwefror fe gafodd 

rhai o ddisgyblion 9 ac 11 ynghyd â 

disgyblion o ysgolion eraill ar draws 

Cymru, y cyfle fynd  i Neuadd 

ysblenydd y Ddinas yng Nghaerdydd i 

gymryd rhan yn niwrnod Cymru, Ewrop 

a‟r Byd.   

   Trefnwyd y diwrnod byrlymus - a 

oedd am ddim i ddisgyblion - gan CILT 

Cymru a Llwybrau i mewn i Ieithoedd, 

ac  ro ed d  yn  c yn n wy s  l l u  o 

weithgareddau rhyngweithiol o 10 y 

bore tan 2.15 y prynhawn.  Yn ystod y 

dydd cafodd y disgyblion gyfle i 

fynychu gweithdai cerddoriaeth, dawns, 

gyrfaoedd a chyfle i ymarfer eu 

hieithoedd. Yn ogystal fe gawsant gyfle 

i gael blas ar ieithoedd newydd yn 

cynnwys Mandarin. Does dim llawer o 

bobl yn medru dweud eu bod yn gallu 

siarad ychydig bach mewn iaith mor 

estron â Mandarin, ond ar ôl dydd 

Mawrth, mae‟n sicr bod rhai o 

ddisgyblion Llanhari ar eu ffordd i fod 

yn bedair - neu hyd yn oed yn bum-

ieithog!  

    Efallai taw‟r weithgaredd mwyaf 

unigryw oedd y gweithdy dawnsio 

bangra.  Cafodd y disgyblion eu tywys 

trwy symudiadau y ddaws Indiaidd 

draddodiadol i rythm gogleisio y 

gerddoriaeth Indiaidd. Roedd pawb 

wedi cael diwrnod prysur yn mwynhau 

gwahanol brofiadau tra‟n defnyddio eu 

sgiliau iaith ac yn dysgu sgiliau newydd 

o bob math! 

   Rydyn ni‟n Gymry, yn bobl Ewrop ac 

yn wir, yn bobl y byd! 

Cwis Deledu – “Diwedd y Byd” 

Diwedd tymor yr Haf, cafodd 6 disgybl 

b lwydd yn 7  gyfle  a rbennig i 

gynrychioli‟r ysgol mewn cwis 

arbennig, i‟w darlledu ar S4C.  Enw'r 

rhaglen oedd “Diwedd y byd”, lle 

byddai‟r disgyblion yn gweithio mewn 

timau o dri i achub y byd o estronwyr 

o‟r Gofod!  Roedd yn gyfle gwych i‟r 

disgyblion ymarfer eu sgiliau datrys 

problemau, a gweithio gydag eraill, ar ôl 

blwyddyn o wneud hyn yn eu gwersi 

Dysgu i Lwyddo. Cafodd y disgyblion 

eu gwahodd i Gaerdydd am ddiwrnod, 

lle filmiwyd y rhaglen mewn stwidio 

arbennig, a mwynhau cinio blasus, cyn 

cael eu hebrwng nôl i‟r ysgol.  Enwau‟r 

disgyblion oedd Llew Davies, Owain 

Ellis, Joshua James, Celyn Brooks a 

Harriet John o 7G, a Ffion Bennet o 7H. 

(Lluniau tudalen 13) 

yn peri trafferth i‟r grandawr.  Gobeithio 

y bydd eu profiad yn eu hysbrydoli i 

astudio‟r llenor yn y dyfodol!  

   Llongyfarchiadau i Dîm Siarad 

Cyhoeddus Llanhari am eu perfformiad 

gwych yn y Gystadleuaeth Rotari„Youth 

Speaks‟, gynhaliwyd yn Ysgol y Pant yn 

ddiweddar. Cafwyd noson o ddadlau 

brwd a difyr gan y gwahanol dimoedd o 

ysgolion Bryncelynnog, Y Pant, a‟n tim 

ni o Lanhari, sef Lowri Jones, Rhudian 

Davies  a Fflur Elin. Roedd y safon o‟r 

radd flaenaf  ond er gwaethaf y 

gystadleuaeth yn ei erbyn, pleser yw 

cyhoeddi mai Rhudian Davies o 

Flwyddyn 12 Llanhari ennillodd y wobr 

am Siaradwr gorau‟r noson. Da fachgen! 

Cantorion 

Llongyfarchiadau mawr i Lowri a Mari 

Izzard am ennill cystadleuaeth canwr 

ifanc Sir Pen y Bont eleni. Am y tro 

cyntaf yn hanes y gystadleuaeth, nid 

oedd y beirniaid yn gallu dod i 

benderfyniad ynglŷn â‟r enillydd, felly 

daeth y merched yn gydradd gyntaf! 

Mae eu llwyddiant yn dilyn llwyddiant 

Aled Williams (blwyddyn 13) yn 2009 a 

Megan Griffiths (blwyddyn 10) yn y 

gystadleuaeth iau yn 2010. Rydym ni yn 

gwybod ers amser bod disgyblion 

talentog gyda ni yma yn Llanhari. Braf 

yw eu gweld yn cael cydnabyddiaeth o 

fannau eraill hefyd! 

Diwrnod Cymru, Ewrop a'r Byd 

Rhudian, Lowri ac Elin 

http://www.mandarintools.com/sounds/ni3.aif
http://www.mandarintools.com/sounds/hao3.aif
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(Lluniau tudalen 16) 

Cynllun Ieuenctid  

Urdd Gobaith Cymru 

Llwybrau i‟r Brig  

Ysgol Gyfun Garth Olwg 

 

Prosiect Pontio Garth Olwg / Preseli 

Blwyddyn 9 

Yn ystod penwythnos cyntaf mis Rhagfyr, 

cafodd 7 o ddisgyblion Blwyddyn 9 yr 

ysgol gyfle i fod yn rhan o brosiect 

newydd a chyffrous yr Urdd.  Mi gafodd y 

7 eu dewis trwy ffurflen gais i fod yn rhan 

o brosiect cyfnewid rhwng Ysgol Garth 

Olwg ac Ysgol Y Preseli yn Sir Benfro.  

Mi groesawyd criw Preseli i‟r ardal am 

dridiau a chawsant flas ar wersi a bywyd 

yn Ysgol Garth Olwg.  Yna cafwyd pnawn 

ym Mhwll Mawr  a thaith o gwmpas y 

cymoedd.  Llety am y tridiau oedd 

Gwersyll Yr Urdd, Bae Caerdydd, a 

chafodd pawb y cyfle i flasu bywyd yn y 

ddinas, taith o gwmpas y bae ynghyd a 

chyfle i sglefrio iâ yn „Winter 

Wonderland‟ yng nghanol y ddinas. 

Bwriad y prosiect yw trafod iaith, 

diwylliant, traddodiadau ag arferion y 

ddwy ardal ac yn bennaf i greu perthynas a 

chyswllt rhwng pobl ifanc y ddwy ardal. 

Felly cafwyd penwythnos hwylus, cyffrous 

a phawb yn creu ffrindiau newydd nôl ym 

mis Rhagfyr, ac mae pawb yn disgwyl 

„mlaen nawr i ymweld â Sir Benfro  

ddechrau mis Mawrth. 

 

Clwb Amser Cinio Blwyddyn 7 

Mae yna griw da o flwyddyn 7 yn 

mynychu clwb amser cinio yn arbennig ar 

eu cyfer.  Yn ystod mis Hydref a 

Thachwedd, fe fuodd y criw yn creu 

Bathodynnau Pudsey ar gyfer gwerthu yn 

ystod Diwrnod Plant Mewn Angen.  Ar 

hyn o bryd  mae‟r disgyblion yn paratoi ar 

gyfer Diwrnod Santes Dwynwen, ac yn 

creu cardiau a bathodynnau i godi 

ymwybyddiaeth o‟r diwrnod ac yna yn 

gwneud nwyddau cefnogi ar gyfer 

Eisteddfod yr Ysgol. 

 

Gŵyl Goed Nadolig Eglwys Llantrisant 

Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion yr ysgol 

wnaeth gynorthwyo gyda chreu ag addurno 

Coeden Nadolig yr Urdd ar gyfer Gŵyl 

Goed Nadolig Eglwys Llantrisant. Nid 

oedd yn hawdd creu coeden Nadolig tri 

lliw! 

 

Gweithdy Atal Bwlian Blwyddyn 8 

Fel rhan o ddiwrnod Cyfoethogi‟r 

Cwricwlwm, cafodd Blwyddyn 8 weithdy 

ar y thema o Fwlian.  Profodd pob 

dosbarth yn ei dro weithdy yn trin a 

thrafod poen emosiynol bwlian, ynghyd â  

thrafod cyngor ar gyfer rhywun sy‟n cael 

ei fwlio.  8 Iolo oedd yn fuddugol fel y 

dosbarth wnaeth trin a thrafod orau.  Da 

iawn chi! 

Gêm Pêl-droed yr Urdd 

Ddydd Sadwrn 15fed o Ionawr roedd 

Stadiwm Liberty, Abertawe wedi troi‟n 

goch, gwyn a gwyrdd wrth i Glwb Pêl-

droed Dinas Abertawe groesawu Crystal 

Palace a chefnogwyr Eisteddfod yr Urdd.  

Roedd y gêm wedi ei chlustnodi‟n Gêm yr 

Urdd a gwnaeth llu o gefnogwyr y Mudiad 

yn ogystal â Mistar Urdd deithio i‟r 

Liberty i fwynhau gêm o bêl-droed er 

mwyn croesawu‟r Eisteddfod i ardal 

Abertawe eleni. Yn rhan o‟r cefnogwyr 

yma roedd bws mini llawn o gefnogwyr yr 

Elyrch o Ysgol Garth Olwg. Cafwyd 

diwrnod hwylus iawn, a phawb yn hapus 

gyda‟r sgôr terfynol o 3-0! 

 

Tenis Bwrdd 

Mae Jac Jenkins o Flwyddyn 7 wedi cael 

ei ddewis ynghyd ag 89 o chwaraewyr 

ifanc eraill ar draws y byd ar gyfer y 

Prosiect Gobeithion Ffederasiwn 

Rhyngwladol Tenis Bwrdd. 

   Mae‟r prosiect sydd wedi bod yn rhedeg 

ers 2009 yn caniatáu i chwaraewyr  

hyfforddi a chystadlu mewn digwyddiadau 

ledled y byd ac ennill profiadau 

gwerthfawr wrth ddatblygu eu tennis 

bwrdd. 

   Fe fydd y cam cyntaf yn yr Academi 

Schlager Werner yn Awstria ym mis 

Mehefin ar gyfer hyfforddiant a 

thwrnamaint.  Os bydd Jac yn dangos 

cynnydd fe fydd i ffwrdd i Korea a Ffrainc 

ar gyfer digwyddiadau pellach yn 

ddiweddarach yn 2011. 

   Ariennir y rhaglen gan y Ffederasiwn 

Rhyngwladol Tennis Bwrdd, “Butterfly” a 

Hyfforddiant Gobeithion Byd. 

 

Tennis Bwrdd – Cymru yn erbyn 

Lloegr, Rhanbarth y De Orllewin 

Dydd Gwener  4 Chwefror fe drechodd 

Cymru Lloegr mewn Tennis Bwrdd  o 9 - 

8 ym Mhencampwriaethau Tennis Bwrdd 

yn Okehampton, gydag arddangosfeydd 

gwych gan Callum Evans (Ysgol Gyfun 

Tonyrefail), Jac Jenkins (Ysgol Gyfun 

Garth Olwg), Mathew Francis (Ysgol 

Craig y Nos), Thomas Heyden (Ysgol 

Bishopston), Charlotte Slye (Ysgol 

Ferndale), Soffi Jenkins (Ysgol Gyfun 

Cymmer Rhondda) a Caitlin Williams 

(Ysgol Gyfun Ogwr).  Fe enillodd y 

merched o 6- 3 ac fe gollodd y bechgyn o 

3 - 5 ond yn cyfuno i ennill yn gyffredinol. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Sarah Richards o 

Flwyddyn 12 sydd wedi cael ei dewis i 

chwarae i dîm Pêl-rwyd Cymoedd 

Morgannwg dan 18 ym Mae Colwyn, 

Gogledd Cymru yn erbyn siroedd eraill 

dros Gymru gyfan yn ddiweddar.  Da iawn 

ti Sarah. 

Alldaith Zambia a Botswana – 

Gorffennaf ac Awst 2010 (Rhan 3) 
 

Ar ôl yr holl waith caled o adeiladu‟r tai 

roedd cyfle i ddechrau ymlacio a chwilio 

am anifeiliaid dros y ffin ym Motswana.  

Wrth sefyll ar lan y Zambezi yn Zambia 

anhygoel oedd gallu gweld Namibia, 

Zimbabwe a Botswana i gyd ar yr un pryd.  

Ar ôl taith o ddeg munud ar gwch roedden 

ni yna ym Motswana gyda'n binociwlars 

yn barod.  Yn gynnar yn y bore oedd ein 

saffari cyntaf, y bore oeraf erioed.  

Dringom ni i mewn i‟r tryc yn crynu!  

Rhagorol oedd gweld yr holl anifeiliaid yn 

deffro a symud tua‟r dŵr i yfed - roedd yn 

union fel bod ar “Wild at Heart”.  Ar gwch 

oeddem ar gyfer y saffari nesaf oedd yn 

ffordd dda o gael gweld yr eliffantod a‟r 

hipos.  Gwelsom y machlud ar y cwch. Ni 

welais i erioed awyr mor brydferth yn 

llawn lliwiau yn union fel y “ Lion King”. 

   Y diwrnod wedyn aethom ar y cwch i 

ddechrau, cwch bach 6 metr.  Ar y daith 

cawsom fraw ein bywydau wrth i ni weld 

crocodeil 5 metr a hanner yn neidio mewn 

i‟r dŵr 2 metr o‟r cwch! Taith mewn tryc 

oedd ein saffari olaf lle gwelsom gannoedd 

o eliffantod a jiráffs a chafodd rhai 

ohonom yr anrhydedd o weld y brenin, 

llew.  Datblygodd cystadleuaeth coginio 

tra roeddem ar saffari- pwy oedd yn gallu 

creu'r pryd mwyaf blasus ar bump 5 

“Trangea” - rhwng yr arweinwyr a ni.  Ein 

pryd gorau yn ein llygaid ni pan lwyddom 

i goginio cinio dydd Sul i 12 ohonom 

ynghyd a “mash” heb “masher”,  

llwyddiant i ddweud y lleiaf! 

   Yn ôl i Zambia wedyn, yn ôl i 

Livingstone am ein cyfnod ymlacio.  

Dyma ein siawns i ymweld â Victoria Falls 

a bargeinio yn y marchnadoedd.  Roedd 

Victoria Falls yn brofiad anhygoel, er ni 

lawiodd am fis roedd yn bosib dweud 

cawsom ein gwlychu'r diwrnod hwnnw!  

Roedd llawer o fabŵns o gwmpas yn 

Victoria Falls a chafodd un o‟r bechgyn 

weld pa mor gryf oedden nhw wrth i un 

ohonynt geisio dwyn ei fag!  Roedd siopa 

yn y marchnadoedd hefyd yn brofiad 

bythgofiadwy wrth fargeinio gyda chlipiau 

a batris gan eu bod nhw yn ddefnyddiol i 

wragedd y gwerthwyr.  Cawsom ein swper 

olaf mewn bwyty traddodiadol lle cawsom 

yr anrhydedd o fwyta bwydydd lleol gan 

gynnwys mwydod - profiad na hoffem ei 

ailadrodd yn sicr. Dawnsio i mewn i‟r bore 

wnaethom i‟r gerddoriaeth draddodiadol y 

glocensbiliau a mwynhau gyda‟n gilydd 

cyn y daith hir, drist adref. 

   Roedd y daith yn un fythgofiadwy ac 

rwyf, yng nghyd â‟r aelodau eraill, yn 

bendant wedi newid ynof fy hun a gyda 

dealltwriaeth gwell o‟r byd ac am barhau i 

helpu'r cymunedau a helpon ni tra ein bod 

ni yna.  Un peth sydd ar ôl i‟w wneud sef 

diolch i Mr Evans, Nicole, Manuel a 

Chamre Cymru am wneud hyn yn bosib i 

ni gyd. 

Bethan Walkling, Blwyddyn 13 
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Cefnogwyr Abertawe yn gêm yr Urdd 

Criw yr alltaith yn Rhaeadrau Victoria  

Sarah Richards,  

Blwyddyn 12 

Y Tîm Tenis Bwrdd 


