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Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol 

Llangollen yn falch o gyhoeddi ei bod 

wedi apwyntio Eilir Owen Griffiths, 

Ffynnon Taf, yr arweinydd a'r 

c yf a nso d d wr  l l wyd d i a n u s ,  f e l  

Cyfarwyddwr Cerdd newydd i ddilyn 

Mervyn Cousins a fu'n Gyfarwyddwr 

Cerdd ers 2003.  

   Mae Mr Griffiths, sy'n 30 oed ac yn 

frodor o Ddinbych, yn diwtor / drefnydd 

diwlliannol ym Mhrifysgol Cymru y 

Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, 

lle mae hefyd yn cyfarwyddo eu 

cynhyrchiadau sioeau cerdd, yn athro 

canu,  ac  e fe  sydd  he fyd  yn 

Gyfarwydd wr  Ar t i s t ig  i  Gŵyl  

Gelfyddydau y Drindod Dewi Santr. 

Mae e'n adnabyddus drwy Gymru fel 

Cyfarwyddwr Cerdd Côr CF1 a Chôr 

Godre'r Garth, sydd wedi bod yn 

llwyddiannus iawn dan ei arweiniad. 

   Yn ogystal â'i waith yng Nghymru 

mae gan Eilir gysylltiadau rhyngwladol 

cryf iawn yn enwedig yng Ngwlad Pwyl 

a Gogledd America, ac efe sefydlodd 

Gwobr Llais Ryngwladol Stuart 

Burrows. 

   Dywedodd Eilyr "Mi rydw i yn edrych 

ymlaen yn arw at y sialens o gynnal a 

hyrwyddo y safonau uchel sydd gan 

Eisteddfod Llangollen, ac mi rydw i yn 

arbennig o awyddus i godi cyfraniad yr 

ifanc yn yr ŵyl arbennig yma." 

Ar ôl i‟r Côr ganu yn Maes Awyr 

Caerdydd i gwmni awyrennau newydd 

Helvetic o‟r Swistir, cafodd Mr Evans 

alwad ffôn gan Mrs Rosemery Ebner, 

sef gwraig y 3ydd dyn mwyaf cyfoethog 

yn y Swistir yn gwahodd y Côr allan i‟r 

Swistir i ganu.  

   Ar ôl llawer o drefnu, ymarfer a  

phacio, fe ddaeth y diwrnod i ni adael! 

Roedd angen bod yn Ysgol Creigiau am 

5:00 y.b!! Pan gyrhaeddon ni‟r Maes 

Awyr, roedd criw teledu “Wedi 7” yno 

yn barod i‟n ffilmio cyn i ni adael. 

Hefyd, roedd criw teledu “Wedi 3” yn 

dod hefo ni ar yr awyren i‟r Swistir! 

Wedi i bawb wneud eu hunain yn 

gyfforddus ar yr awyren, fe fflachiodd y 

golau i ni roi ein gwregysau ymlaen. 

Roedd y cyffro yn fyrlymus! Ym mhen 

dim, fe saethodd yr awyren i fyny i‟r 

awyr a chyn hir roedden ni yn uwch na‟r 

cymylau.  

   Roedd y tywydd yn braf iawn yn y 

Swistir!! Roedd yna fws bendigedig yn 

aros amdanom ni wrth y giatiau. Roedd 

y bws am fynd â ni at gondola Hoch 

Ybrig. Roedd y gondola am fynd â ni i 

uchder o 1,856 metr uwch lefel y môr. 

Ar y ffordd i fyny, roedd bron pawb yn 

ofnus o‟r uchder. Ar gopa‟r mynydd 

roedd cinio blasus yn ein disgwyl. Ond, 

cyn ymadael, gofynnwyd i ni ganu. 

Roedd hi fel bod ar y ffilm “The Sound 

Profiad Bythgofiadwy yn y Swistir 

of Music!!”  

   Ar ôl taith fer ar y bws, fe gyrhaeddon 

ni ein hostel lle roedd yr ystafelloedd yn 

syml ond yn ymarferol. Er yn flinedig, 

doedden ni ddim yn rhy awyddus i fynd 

i gysgu! 

   Wedi llond bol o frecwast, fe aethom i 

ysgol Rafz sef yr ysgol sydd wedi ei 

gefeillio â‟n hysgol ni. Roedd y plant yn 

yr ysgol yn fywiog iawn! Ar ôl ychydig 

o aros, roedd pawb yn barod ar gyfer 

mynd ar daith o amgylch y pentref cyn 

dringo am ein cinio ar gopa‟r mynydd. 

Roedd y dringo‟n anodd ond roedd yr 

olygfa hardd yn werth e!!! Selsig oedd 

ar y fwydlen ginio ac roedd rhaid i bawb 

goginio ei selsig ei hun ar dân poeth! Ar 

ôl gorffen a gyda stumogau llawn, fe 

ddechreuon ni ar ein taith nôl i waelod y 

mynydd.  

   Nôl i ysgol y pentref â ni yn barod i 

berfformio o flaen disgyblion yr ysgol. 

Fe ganon ni nifer o ganeuon fel Hei, Mr 

Urdd, Cydiwn Ddwylo a Franz o Wlad y 

Swistir. Roedd Mrs Evans wrth ei bodd 

gyda ni! 

   Ar y bore olaf, fe gerddon ni i gyd i‟r 

pentref i ymweld â‟r eglwys. Roedd hi‟n 

adeilad enfawr, sanctaidd. Roedd un 

gorchwyl bwysig ar ôl i‟w chyflawni – 

prynu anrhegion i‟n ffrindiau a‟n teulu. 

Y Côr yn perfformio yn ysgol Rafz     

Y Côr tu allan i’r eglwys  

Parhad ar dudalen 7 

Cyfarwyddwr Cerdd 
Llangollen 

Ar ôl gorffen prynu, nôl â 

ni ar y bws. Roedd y daith 

i‟r maes awyr tua awr a 

hanner ond doedd dim 

cysgu, dim ond canu! 

Cerddom ni ar yr awyren a 

ffarwelion â‟r Swistir. 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Tachwedd 2011 
Erthyglau a straeon 

i gyrraedd erbyn 
21 Hydref 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 

Heather Jones a'r 
Grŵp Grug 

 
8.00yh  

Nos Fawrth, 4 Hydref  
Clwb Rygbi Pentyrch 

 
Am wybodaeth 

ffoniwch 029 20890040 

 

    Cangen y Garth 
 

Siop Cathy Gittins, 

Y Bontfaen 

Nos Fercher 

 12 Hydref    

 
Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890570 

CYLCH 

CADWGAN 

 

 

 

 

 

 

HYWEL GWYNFRYN 
yn siarad ar y testun:  

„Hugh Griffith‟ 
 

Nos Wener 7 Hydref  2011 
am 8.00pm 

yn  
Y Ganolfan Tabernacl,  

Efail Isaf  
  

Idris Reynolds 
Yn siarad ar y testun “Dic” 

Nos Wener, 4 Tachwedd am 
8.00.o’r gloch 

Yn y Ganolfan, Tabernacl, 
Efail Isaf 

CYMDEITHAS 
GYMRAEG 
LLANTRISANT A’R 
CYLCH  
 
Nos Sadwrn 22 Hydref am 7.30. 
Elin Manahan Thomas 
Yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a 
Drama Cymru   
 
Cylch Cadwgan 
Nos Wener, 4 Tachwedd am 8.00. 
Idris Reynolds 
yn siarad ar y testun “Dic” 
Yn y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf 
 
Nos Iau, 1 Rhagfyr am 7.30. 
Cwmni Theatr Bara Caws yn 
cyflwyno 
“C‟mon Midlaiff” 
Yng Nghanolfan  Gartholwg 
 
Nos Wener, 16 Rhagfyr am 7.00. 
*Cinio Nadolig*  yn The New 
House, Thornhill, Caerdydd.   
 

TAL AELODAETH: 
£5  y teulu; £2.50 unigolyn 

Gwybodaeth bellach: 
John Llewellyn Thomas 
johnllewt@hotmail.com 

01443 218077 

Cydgynhyrchiad rhwng 

THEATR NA N'ÓG  

A THEATR MWLDAN 

 

Theatr y Miwni, 
Pontypridd 

Nos Iau, 27 ain o Hydref 
7.30pm 

 

Pontypridd 08000 147 111 
www.rct-arts.co.uk 

 

 
Cydgynhyrchiad  
Theatr Na N'og a 
Theatr Mwldan 

mailto:johnllewt@hotmail.com
http://www.rct-arts.co.uk/
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Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Cymraeg yn y Cartre 

Yn dilyn llwyddiant y prosiect yn 

ddiweddar dyma gyfle arbennig unwaith 

eto i deuluoedd ardal RhCT ymuno i 

gael cyfle arbennig i ymarfer siarad 

Cymraeg gartref gyda‟ch plentyn ac i 

ddatblygu hyder i siarad yr iaith â‟r 

teulu gyda chymorth Menter Iaith.  

   Ymweliadau cartref, gweithgareddau 

hwylus ac adnoddau Cymraeg am ddim!  

Peidiwch a cholli‟r cyfle arbennig yma.  

Rydym yn casglu enwau ar gyfer y 

prosiect eleni.  

   Am fwy o fanylion cysylltwch â 

C a t r i n  R e y n o l d s  ( S w y d d o g 

gweithgareddau Teuluol Menter Iaith 

RhCT) ar 07500 878 289/01443 407570 

e-bost: catrinreynolds@menteriaith.org  

Cynlluniau Haf 

Diolch i'r holl blant wnaeth fynychu ein 

cynlluniau chwarae yng Ngarth Olwg a 

Rhydywaun eleni. (Lluniau tudalen 4) 

Rydym yn hapus iawn yma yn y Fenter 

gan mai dyma'r cynlluniau mwya' prysur 

erioed a'r ddau ohonynt wedi bod yn 

llwyddiant mawr! Gobeithio cafodd y 

plant gymaint o hwyl â ni ac mae croeso 

nôl i bawb y flwyddyn nesaf yn ein 

cynllun chwarae Pasg! Os hoffech chi 

ymateb neu anfon adborth am unrhyw 

agwedd o'r cynllun, yna cysylltwch â'r 

swyddfa ar 01443 407570 

 

Cyngerdd Eisteddfod 150 

Cynhelir Cyngerdd yn Theatr y 

Coliseum nos Wener, Hydref 14eg i 

ddathlu 150 ers yr Eisteddfod gyntaf yn 

Aberdâr. Hwn fydd pinacl gwaith y 

pwyllgor dathlu ac mae Menter Iaith 

wedi bod yn rhan o drefniadau‟r holl 

weithgareddau yn cynnig cyngor ac 

wedi bod yn llwyddiannus wrth lunio 

cais am arian Cronfa Arian i Bawb y 

Loteri Cenedlaethol er mwyn talu am 

nifer o‟r gweithgareddau. Yn perfformio 

bydd Dafydd Iwan, Delwyn Siôn, plant 

Ysgol Rhydywaun, plant ysgolion 

cynradd yr ardal, Band Prês Llwydcoed 

a bydd y noson yn cael ei chyflwyno 

g a n  R o y  N o b l e  a  B e v e r l y 

Humphries. Mae tocynnau ar gael yn 

awr drwy ffonio Theatr y Coliseum ar 

08000 147 111 

Capel Salem, Tonteg 
 

Gyda chalonnau trwm y derbyniwyd y 

newydd fod ein Gweinidog Peter a Lynn 

ei wraig yn mynd i gymryd gofal am 

gapeli'r Tabernacl, Caerfyrddin ac 

eglwysi Bethania, Talog a Noddfa, 

Foelcwan. 

    Unarddeg o flynyddoedd sydd wedi 

pasio ers pan cymrodd Peter at yr 

awennau yn Salem.  Cofir yn dda am ei 

Oedfa Sefydlu yn Salem gyda nifer fawr 

o'i gyn-aelodau ym Mirmingham yno'n 

ei gefnogi. Roedd yn amlwg mai 

aelodau Capeli uniaith Saesneg oedd yr 

ymwelwyr. Roedd Peter yn rhugl ei 

Gymraeg erbyn iddo'n cyrraedd ni ac 

mae'n siwr ei fod wedi derbyn 

cefnogaeth ddiflino i gyrraedd y safon 

hon gan Lynn, sy'n hannu o Ogledd 

Cymru ac mae ei mam bellach yn aelod 

ffyddlon yn Salem.  Erbyn nawr, fodd 

bynnag, mae llawer ohonom yn troi at 

Peter pan fydd angen cyfieithiad 

caboledig a chywir. Dywed hyn yn ei 

hunan lawer iawn am ymroddiad a 

dycnwch Peter a hyn, mae'n siwr sydd 

wedi ysgogi nifer calonnog o bobl ifainc 

i ymaelodi'n Salem. Peter hefyd 

ddechreuodd ein Gwasanaeth Teuluol 

bob bore Sul gyda cherddorfa a'r 

aelodau'n ymestyn o wyth oed hyd 

hanner cant oed yn gysurus.   

   Mae llawer wedi eu hybu i ddysgu a 

gwella safon eu Cymraeg yn y 

Gymdeithas Gymraeg ar Nos Wener ac 

yma mae'r aelodau iaith gyntaf yn 

hybu'r ymdrechion.  Yn ychwanegol, 

mae Peter wedi llywio'r nosweithiau 

Alpha, y Cyfarfodydd Gweddi ac 

Astudiaethau Beiblaidd.  Erbyn nawr 

mae Côr wedi ai l -sefydlu 'n y 

Capel.  Peter sy, bron yn ddieithriad, a'r 

gofal am y tri Gwasanaeth bob 

Sul.   Mae agwedd serchus a 

chroesawgar Peter yn sicrhau fod pawb 

yn edrych ymlaen am ein hoedfaon yn 

Salem. 

   Mae'n deg cydnabod fod Peter wedi ei 

gefnogi'n selog gan ei deulu - Lynn, 

Dewi, Mathew a Megan.  Hyfryd gweld 

Lynn nôl wrth yr organ ar y Suliau wedi 

cyfnod gweddol hir o anhwylder ac mae 

Megan yn chwarae'r clarinet yn y 

Gerddorfa. 

   Er ein colled fawr ni, estynnir y 

dymuniadau gorau posibl i Lynn a Peter 

yn eu Capeli newydd yn ardal 

Caerfyrddin gan obeithio y byddant yn 

ymgartrefu'n gysurus mewn byr 

amser.  Diolchir yn wylaidd am ei 

Wasanaeth ffrwythlon, cynnes a 

llewyrchus yn Salem.  Bydd y sialens yn 

enfawr i gario 'mlaen yn yr un ysbryd ac 

fel tim ffyddiog.  Shalom. 

 

Cymdeithas y Merched 
Yn wythnosol gwelir y Gymdeithas hon 

yn cwrdd yn ein Caffi lleol lle mae'r 

safon a'r sylw'n arbennig o dda a 

chartrefol.   Pwrpas lleoliad y 

cyfarfodydd yw cefnogi mentrau 

perthnasol lleol a hyfryd yw gweld 

grwpiau eraill, fel y Dosbarth o 

Ddysgwyr, sy'n amlwg yn dilyn yr un 

patrwm. 

   Yn ystod y mis hwn mae trafodaethau 

brwd wedi  cymryd  l le  am y 

datblygiadau a'r newidiadau'n yr ardal 

hon lle mae "cysondeb",  "cyd-weithio" 

"cyd-dynnu" yn eiriau dieithr iawn ac, 

yn amlwg , does fawr neb yn eu 

gweithredu.  Un enghraifft amlwg geir o 

hyn yw'r ddwy archfarchnad newydd ar 

brif heol Tonteg a Phentre'r Eglwys  yn 

sgil yr arian aruthrol sydd wedi ei wario 

i adeiladu heol newydd ar y cyrion er 

mwyn osgoi'r holl ruthr ar heol ein 

pentrefi ni. 

   Annhegwch arall gafodd sylw yw'r 

ffaith fod pob archfarchnad leol yn 

gwerthu papurau bob dydd tra, yn eu 

canol, mae Siop Bapurau, sydd wedi 

cefnogi anghenion  yr ardal am o leiaf 

dwy genhedlaeth.  Pe gorfodid hon i gau 

beth fyddai'n digwydd i'r degau o bobl 

hyn sy'n dibynnu ar dderbyn eu papurau 

trwy'r drws bob bore. 

   Teimla'r Gymdeithas hefyd y byddai'n 

adeiladol a chymdeithasol iawn pe 

byddai darllenwyr yn mynegi eu barn 

nhw ar unrhyw bwnc llosg trwy 

gyfrwng Tafod Elái  -  cyfle i dynnu' 

ardal at ei gilydd. Gellid galw'r cornelyn 

yn "Cornel Mynegi Barn".  Beth amdani 

a diolch am y cyfle i'n Cymdeithas ni i 

wneud hynny.  

Ysgol Gynradd Gymraeg 

Pont Siôn Norton 
DiwrnodAgored  

14/10/11 

Croeso i Bawb  

Te a Choffi ar gael  

 9.30am – 11.00am  

1.30pm – 3.00pm 
 

Penblwydd Hapus 60 
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Ar y 13eg o Fai yng ngwesty Coed y Mwstwr, Llangrallo, fe 

briododd Carys Mair Jones a Robert Karl Davies. O Donteg 

mae Carys, merch Pens a Sian, ac mae'n gweithio yn uned 

achosion brys  Ysbyty'r Waun, Caerdydd; ac mae Robert yn 

gweithio yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan, lle gwrddon nhw 

rai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn! 

   Roedd yn ddiwrnod arbennig a phawb wedi mwynhau'r 

dathlu cyn i'r cwpwl hapus adael ar eu mis mel i Lankawi a 

Kuala Lumpur. Dymunwn ddyfodol hir a hapus i'r ddau yn eu 

cartref ym Mhorthcawl.  

Cyflwynwyd y wobr am Gyfraniad Arbennig i Colin 

Gregory o’r Trallwn, Pontypridd, yng Nghynhadledd Plaid 

Cymru yn Llandudno eleni. Mae’r wobr bwysig hon yn 

nodi cyfraniad cyson i’r Blaid drwy gydol oes. 

Llwyddodd Daniel o Ysbyty Wrecsam Maelor, Mari Roberts 

(Llantrisant), Helen o ysbyty'r Waun a Llio Ellis (Pentyrch)  

gwblhau'r gamp o ddringo Ben Nevis, Scafell Pike a'r Wyddfa 

mewn 24 awr. Mae'r tîm yn codi arian i Cwlwm Gwent a De 

Ethiopia ar gyfer ambiwlans beic modur sy'n gallu symud 

cleifion ar frys i gael triniaeth. 

   Roeddynt yn ffodus iawn gyda'r tywydd a chael golygfeydd 

arbennig o'r machlud ar Ben Nevis ac o doriad gwawr ar 

Scafell Pike (yn y llun). 

Cynllun Haf Menter Iaith yng Ngarth Olwg  

Priodas haf 

Llongyfarchiadau gwresog i 

Gareth Howells a Laura, 

briododd ym mis Awst 

eleni  yng Nghanada Lodge, 

Creigiau. Gwenodd yr haul 

yn garedig ar y fodrwy y 

diwrnod arbennig hwnnw! 

Eu gwas priodas oedd Huw 

Caffrey - a chyn hir bydd 

Gareth yn dychwelyd y 

g y m w y n a s  t r w y 

wasanaethu fel gwas 

priodas i Huw! Mab Tim a 

Joy Howells yw Gareth, 

cyn-ddigybl yn ysgol Gyfun 

Rhydfelen. Bellach mae'n 

gweithio yn General Electrics, Nantgarw. Am ddeng mlynedd 

bu Gareth yn cynrychioli Cymru yn saethu colomennod clai. 

Sgil a etifeddodd gan ei Dad medrus rhaid nodi! Mae Laura yn 

astudio am ei hail radd mewn Therapi Lleferydd. Maent wedi 

gwneud eu cartref yn Graigwen, Pontypridd. Pob hapusrwydd 

eich dau fach! 

Priodasau Tonteg Tri Chopa mewn 24 awr 
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TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Hysbys 
 

Bore Coffi i’r dysgwyr yn y 
Sgubor, Mwyndy, Llantrisant,  

bob bore Gwener o 11 hyd hanner 
dydd. Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

 
Yr Eglwys Newydd 

CAERDYDD 
Medi 2011 

Annwyl Gyd-eisteddfodwyr, 
   Eleni byddwn yn cynnal Eisteddfod y 
Cymoedd am y bumed flwyddyn yn olynol. 
   Cynhelir yr eisteddfod yn Ysgol Lewis i 
Ferched, Ystrad Mynach eleni eto. A’r 
dyddiad yw nos Wener, 14eg o Hydref gan 
ddechrau am 5.00 o’r gloch.  
   Y beirniaid eleni yw Euros Rhys Evans a 
Patric Stephens (Cerdd), Pat Griffiths 
(Llefaru), T.James Jones a Nia Richards 
(Llenyddiaeth), Nia Williams (Dawns) a 
Wyn Mason (Crefft a Ffotograffiaeth).  Y 
cyfeilydd fydd Lowri Evans. 
   Byddai  Ysgrifenyddion yr Eisteddfod, yn 
barod iawn i anfon atoch fwy o fanylion. 
   Cysylltwch â Sian Griffiths  ar 02920 
889295 neu ar Sianpg@btinternet.com  
neu Linda White ar 02920 882107 neu 
lindacharnellwhite@gmail.com 

    Mae  croeso mawr yn eich disgwyl chi 

yn Ystrad Mynach nos Wener, 14eg o 
Hydref. 
Yn gywir, 
A lun Evans 
(R. Alun Evans) 
Cadeirydd Eisteddfod y Cymoedd  

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau gwresog i bobl ifanc 

Pentyrch o Ysgol Plasmawr  yn dilyn eu 

llwyddiant yn yr  arholiadau Safon  A  a 

TGAU. 

SAFON A 

   Bydd Rhydian Roberts yn mynd i 

astudio Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth 

ym mhrifysgol Aberystwyth; Owain 

Evans yn mynd i Brifysgol  Caerdydd i 

astudio Meddygaeth ac Aled Rees hefyd 

i Gaerdydd i astudio Ffarmacoleg. Bydd  

Megan Lewis  yn  mynd i astudio 

Mathemateg. 

TGAU 

   ‘Roedd Joel Dyer, Guto Griffith, Siriol 

Griffith, Harry Lewis, Owen Morgan, 

Huw Rees,  Garmon Roberts, a  Catrin 

Williams hefyd yn dathlu pan gawsant 

ganlyniadau„r arholiadau TGAU. 

 

   Dymunwn yn dda iddynt i gyd yn y 

dyfodol. Pob lwc a llwyddiant yn eich 

gyrfaoedd. 

 

Ymddeoliad  

Dymunwn yn dda i Ficer y plwyf, John 

Binny wrth iddo ymddeol  wedi wyth 

mlynedd o wasanaethu eglwysi‟r  ardal. 

Bu‟n fugail addfwyn  a dymunwn bob 

dedwyddwch iddo yn ei gartref newydd 

yn Yr Eglwys Newydd. 

 

Cydymdeimlad 

Mae Pentyrch wedi colli un o‟i 

chymeriadau mwyaf hynaws yn dilyn 

marwolaeth Dave Lewis, Lôn y Fro.  

Brodor o Gaerdydd a fagwyd yn 

Nhreganna oedd Dave a dilynodd  yrfa 

fel Swyddog Iechyd  yr Amgylchedd tan 

ei ymddeoliad rhai blynyddoedd yn ôl.  

„Roedd yn wyneb cyfarwydd iawn o 

gwmpas y pentref wrth iddo gerdded y 

ci, Henri, dwy neu dair gwaith y dydd  

gan sgwrsio gydag unrhyw un a phob un 

a ddeuai ar eu traws. Roedd yn weithgar 

iawn mewn nifer o feysydd gyda 

diddordeb ymarferol yn yr eglwys, y 

clwb rygbi a neuadd y pentref lle bu‟n 

ofalwr gwirfoddol am beth amser.  

„Roedd yn falch iawn o‟i deulu – ei 

wraig Gwyneth, Owen ei fab , a‟i 

ferched Sara ac Anwen. Bu‟n sâl am rai 

misoedd ond fe wynebodd ei salwch 

gyda gwên a‟i hiwmor direidus yn 

parhau ar gyfer y nifer helaeth o 

ymwelwyr a alwai heibio‟r tŷ yn gyson.  

Estynnwn ein cydymdeimlad â‟r teulu, 

ac fe erys cof da amdano. 

 

Helfa Drysor 

Cynhaliwyd Helfa Drysor Clwb y 

Dwrlyn ar ddechrau mis Medi  gan 

gychwyn o dafarn y Caesar‟s . 

   Dyma oedd englyn cyfarch Rhys Dafis 

i‟r criw da a fentrodd ar yr antur. 

 
Ewch â‟ch gwae i bedwar ban daer - ar ras, 

        Mae trysor ar wasgar; 

        Rhaid ei hel, fy nghatrawd wâr, 

     Ewch! Ewch! Ceisiwch i Cesar! 

 

Dyna  ddechrau‟r daith. „Does dim 

angen dweud mwy na dyfynnu penillion 

Ifan Roberts am beth ddigwyddodd 

wedyn! 

 
Wel, sôn am Helfa Drysor! 

Ie‟n wir, 

A gaed i gychwyn tymor 

Ie‟n wir, 

Mae‟n sbrings i wedi torri 

A „nglytsh i wedi llosgi 

A dwi‟n dal i ddiawlio‟r lori 

Ydw‟n wir, ydwi‟n wir 

A nawr „dwi wedi colli 

Ydw‟n wir! 

 

Mae mwd ar hyd fy sgidia‟ 

Oes yn wir, 

A‟m nerfau nawr yn dipia‟ 

Ydi‟n wir, 

Dwi wedi colli‟r cliwiau 

A „nghar i yn grafiadau 

Wrth ddojio rownd y tyllau 

Ie‟n wir, Ie‟n wir, 

Dwi mor falch o weld y Creigiau 

Ydw‟n wir! 

 

Ond  er trafferthion y lori, colli ambell 

gliw ac ambell ddadl rhwng partneriaid, 

roedd pawb wedi mwynhau‟r daith  

ddiddorol a‟r wledd wedyn yn y 

Caesar‟s ac yn ddiolchgar iawn i Huw a 

Jenny Roberts a‟r plant, Gwenllian, 

Heledd a Thomas am eu gwaith yn 

trefnu‟r helfa. 

   Daeth dau dîm i’r brig – Alys , Owain 

a Gwenfil ,  ac hefyd  Judith , Ken  a 

Peter . „Rwy‟n siwr y bydd Dad a Mam-

gu yn falch iawn o gael cymorth Alys 

pan fyddant yn trefnu'r helfa nesa‟. 

Cofio Vida Morgan 

Trist iawn yw gorfod cofnodi 

marwolaeth un o ddarllenwyr selocaf y 

Tafod yn Nhonyrefail, Vida Morgan, a 

fu farw yn 92 oed ar 6 Medi 2011.  

Brodor o Donyrefail oedd Vida a fu‟n 

un o ddisgyblion cyntaf yr Ysgol 

Ramadeg.  Ar ôl cyfnodau byr yn dysgu 

yn Llundain ac  yn Nyfnaint , 

dychwelodd i Donyrefail fel athrawes 

ysgol gynradd yn 1941.  Trwy gydol fy 

ngyrfa i yn yr ysgol honno,  “Miss 

Morgan” oedd y brif athrawes.  Bu‟n 

aelod ffyddlon o Gapel y Ton nes i‟r 

capel hwnnw gau ei ddrysau, ac ers 

hynny bu‟n mynychu eglwys y plwyf, 

Eglwys Dewi Sant.  Yr oedd yn 

Gymraes i‟r carn ac yn dwlu ar ei rygbi.  

Yr oedd hefyd yn rhan ganolog o‟r 

gymuned, fel aelod o Sefydliad y 

Merched a‟r Pwyllgor Ymchwil Cansyr.  

Cafodd teulu, ffrindiau a chydweithwyr 

gyfle i ddathlu ei bywyd mewn 

gwasanaeth hyfryd ar ddydd Mercher, 

21 Medi. 

mailto:Sianpg@btinternet.com
mailto:lindacharnellwhite@gmail.com
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Genedigaeth 

Mae Barbara Griffiths, Heol y Ffynnon 

wrth ei bodd gyda‟i gor-ŵyr bach 

newydd. Ganwyd Ellis ar Awst y cyntaf 

i Jessika a John. Brawd bach i Aeron. 

 

Llwyddiant yn yr Eisteddfod 

Gan na ches i gyfle i longyfarch 

trigolion Efail Isaf ar eu llwyddiant yn 

Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a‟r 

fro, dwi am fanteisio ar y cyfle i wneud 

yn y rhifyn hwn. Llongyfarchiadau 

gwresog i‟r ddau frawd o Nantcelyn, 

Trystan ac Osian Gruffydd am ennill ail 

a thrydedd wobr yn y Gystadleuaeth 

D a w n s  U n i g o l  i  F e c h g y n . 

Llongyfarchiadau i Barti‟r Efail am 

ddod i‟r brig eto yn y Gystadleuaeth 

parti Alaw Werin. Roedd amryw o blant 

y pentref yn dawnsio gydag Adran Bro 

Taf yn seremoni anrhydeddu‟r Prif 

Lenor ar y Dydd Mercher. Mae un neu 

ddau o ddawnswyr Nantgarw a gipiodd 

Dlws Lois Blake ar y Dydd Sadwrn 

hefyd  yn b yw yn y pent ref . 

Llongyfarchiadau i chi i gyd. 

 

Llwyddiant Addysgol 

Llongyfarchiadau cynnes i Carys, merch 

Kim a Gary Raison, Heol y Ffynnon ar 

ei llwyddiant serennog yn ei harholiadau 

TGAU. 

   Llongyfarchiadau mawr hefyd i 

Gwenno, merch Geraint a Caroline 

Rees, Penywaun ar ei llwyddiant hithau 

yn ei harholiadau Safon Uwch. Er na fu 

iechyd Gwenno‟n dda o gwbl am 

gyfnod helaeth o‟i hamser yn y 

chweched dosbarth mi lwyddodd yn 

rhyfeddol, ac mae wedi cael ei derbyn i 

astudio ym Mhrifysgol Caerfaddon. 

Rhyw dridiau ar ôl derbyn canlyniadau‟r 

arholiad bu Gwenno‟n ddigon ffodus i 

basio ei phrawf gyrru ar ei chynnig 

cyntaf. Pob dymuniad da i ti yn y coleg. 

 

Croeso Adre 

Daeth Ffion, merch hynaf Geraint a 

Caroline Rees adre am egwyl fer iawn 

ym mis Awst. Bu Ffion yn athrawes yn 

Yanghzhou yn Tsiena yn ystod y 

flwyddyn. Treuliodd rhyw gwta 

wythnos yn ôl yn yr Efail Isaf cyn 

dychwelyd i Hong Kong am gyfnod 

pellach o ddysgu Saesneg i oedolion. 

Pob hwyl iti, ffion. 

 

Croeso i’r Pentref. 

Croeso i deulu bach newydd i‟n plith. 

Mae Karlijn a Dafydd Tudor wedi 

symud o Gaerdydd i ffordd y Capel, yn 

y pentref. Mae Karlijn yn hanu o‟r 

Iseldiroedd ac mae gwreiddiau Dafydd 

ym Mhowys. Maent newydd ddathlu 

genedigaeth merch fach rhyw fis yn ôl. 

Mae Martha Llwyd yn chwaer fach i 

Hari Caradog. Gobeithio y byddwch yn 

cartrefu‟n hapus yn y pentref. 

 

Merched y Wawr 

Agorwyd tymor Cangen y Garth o 

Ferched y Wawr yng Nghanolfan y 

Tabernacl, nos Fercher, Medi 14eg. 

Croesawyd nifer dda o aelodau gan ein 

llywydd newydd, Gwenfil Thomas. 

Estynnodd Carol Williams, ein 

hysgrifennydd, groeso i Hedydd Edge 

i‟n diddanu. Disgybl yn ysgol Gyfun 

Llanhari yw Heti, ac er ei bod mor ifanc 

cawsom ddatganiadau clodwiw ganddi 

ar y delyn a‟r piano. Mae Heti‟n aelod o 

Gôr Godre‟r Garth ac yn hanu o deulu 

cerddorol, yn nith i‟r cerddor a‟r 

cyfansoddwr dawnus, Robat Arwyn. 

   Ein cyfarfod nesaf fydd ymwelid â 

Siop Cathy Gittins yn Y Bontfaen nos 

Fercher, Hydref 12fed. 

 

Y TABERNACL 
Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 

Dilwen a‟r teulu yn eu galar a‟u gofid o 

golli Eric. Bydd yna fwlch mawr ar ei ôl 

yn yr eglwys ac mewn cymaint o 

gymdeithasau eraill yr ardal. 

  Cydymdeimlwn hefyd â John ac Elaine 

James a‟r teulu, a John wedi ffarwelio 

â‟i chwaer yn ddiweddar. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Dafydd a Lowri 

Roberts ar enedigaeth mab bach arall. 

Rwy‟n siŵr fod Gwenno ac Ifan yn 

falch iawn o groesawu Math Elis, eu 

brawd bach newydd. 

 

Merched y Capel 

Bwriad y merched ym mis Medi oedd 

cael taith mewn cwch ym Mae 

Caerdydd. Yn anffodus roedd y tywydd 

yn stormus a bu‟n rhaid gohirio‟r daith. 

Cafwyd cyfle i ymweld ag amgueddfa 

gan rai o‟r merched, ac mi wnaeth criw 

bach yn yr Efail Isaf gyfarfod yn y 

Ganolfan Arddio i gael paned a chlonc. 

Bydd ein cyfarfod nesaf ddydd Mercher, 

Hydref 5ed. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Hydref 

Hydref 2il, Gwasanaeth Gymun o dan 

ofal ein Gweinidog 

Hydref 9fed, Mr Keith Rowlands 

Hydref 16eg, Gwasanaeth diolchgarwch 

Hydref 23ain Mrs Elenid Jones 

Hydref 30ain  Mr Emlyn Davies. 

Dathlu yn y Wladfa 
 

Yn 2010, penderfynodd Cymdeithas 

Cymru-Ariannin y dylid sefydlu 

pwyllgor llywio i ddechrau hel syniadau 

ar y ffordd orau i ddathlu 150 

mlwyddiant y Wladfa yn 2015.  

   Trefnwyd cyfarfod cyhoeddus yn 

Aberystwyth ym Mai 2010 ac etholwyd 

Pwyllgor Llywio, dan gadeiryddiaeth 

Dafydd Wigley. Mae‟r Pwyllgor Llywio 

yn gweithio o dan nawdd y Gymdeithas, 

ond hyd braich oddi wrthi; bydd yn 

cyflwyno argymhellion i‟r Gymdeithas 

yn ystod 2012, ar y math o 

weithgareddau fyddai‟n ddymunol ac yn 

ymarferol i‟w cynnal; a bydd y 

Gymdeithas wedyn yn penderfynu sut i 

s y mu d  y ml a e n  i  we i t h r e d u ‟ r 

argymhellion os gwelir yn ddoeth 

gwneud hynny. 

   Mabwysiadodd y Pwyllgor Llywio 

strategaeth o geisio symbylu cynifer ag 

sy‟n bosibl o sefydliadau cenedlaethol a 

lleol Cymru i ymddiddori yn y 

dathliadau ac i gynnwys digwyddiadau 

per thnasol  i  Batagonia  yn eu 

gweithgareddau yn 2015 a‟r cyfnod yn 

arwain at hynny. Dechreuwyd eisoes ar 

y gwaith o geisio denu diddordeb a 

chefnogaeth ystod eang o gyrff yng 

Nghymru, gan gynnwys y Cynulliad 

C e n e d l a e t h o l ,  y r  E i s t e d d f o d 

Genedlaethol, yr Urdd, S4C a‟r BBC, 

sefydliadau addysgiadol a diwylliannol, 

ac awdurdodau lleol, a derbyniwyd 

ymateb cadarnhaol. Trwy‟r daflen hon, 

estynnir gwahoddiad i bawb sy‟n 

ymddiddori yn y dathliadau i ddod â‟u 

syniadau gerbron (gall rheiny fod am 

ddigwyddiadau diwylliannol, ffyrdd i 

gydnabod rhai arloeswyr, cyhoeddi 

dogfennau hanesyddol, creu deunyddiau 

addysgol ar gyfer cyfnodau allweddol 

addysg, ac yn y blaen); ac i wneud 

popeth posibl i ddeffro ymwybyddiaeth 

o‟r dathliadau ymysg ystod eang o 

gymdeithasau, mudiadau ac unigolion 

ledled Cymru. 

   Os oes cymdeithasau neu fudiadau yn 

dymuno trefnu ymweliad gan aelod o‟r 

Pwyllgor i gael amlinelliad neu 

ddisgrifiad o‟r hyn sydd ar y gweill, 

gellir trefnu hynny ond cael rhybudd 

digonol. 

   Am wybodaeth pellach, neu i 

gyflwyno syniadau, anfoner at: 

Hywel Roberts, 

29 Dorset Street, 

Grangetown, 

Caerdydd, CF11 6PS. 

Ffôn: 07791 826975 

e-bost: 

Hywscoch@hotmail.com 
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YSGOL 
CREIGIAU 

Gwobrau’r Gymraeg 
mewn Gofal Iechyd 2011 
 

Cynhaliwyd Gwobrau‟r Gymraeg mewn 

Gofal Iechyd, eleni, yn Llandudno. 

Roedd Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi 

cyflwyno ceisiadau mewn dau gategori 

a bu‟r ddau‟n llwyddiannus. Yr un 

cyntaf oedd „Gwaith â Grwpiau sy‟n 

Flaenoriaeth – Plant a Phobl Ifanc‟ ac 

roedd am gemau a phecyn adnoddau 

dwyieithog a baratowyd gan staff 

Bwrdd Iechyd Cwm Taf ac Iechyd 

Cyhoeddus Cymru – Rhondda Cynon 

Taf. Mae‟r adnodd hwn ar gyfer 

ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg 

eu cyfrwng a grwpiau cymunedol ac 

mae‟n ymwneud â llawer o agweddau ar 

fwyta‟n iach a ffordd o fyw iach ac 

mae‟n rhan o‟r Cynllun Ysgolion Iach. 

   Roedd yr ail gais wedi ennill yn y 

categori „Tîm o Uwch-Reolwyr sy‟n 

hyrwyddo creu sefydliad dwyieithog.‟ 

Roedd y wobr yn cydnabod yr anogaeth 

a‟r gefnogaeth a roddwyd i‟r offeryn 

cofrestru sgiliau Cymraeg staff ar-lein, 

gwaith Ross Haskins - Technoleg 

Gwybodaeth, a‟r amrywiaeth eang o 

adnoddau, gwybodaeth a chymhorthion 

dysgu sydd ar hafan yr Uned Gymraeg i 

staff y Bwrdd. 

AIL HYSBYSEB 
 

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 

CYNORTHWY-YDD PERSONOL 
I’R YSGRIFENNYDD 

CYFFREDINOL 
 

Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn chwilio am 
unigolyn brwdfrydig ac egniol i weithio yn 

Nhŷ John Penri, Abertawe.  
 

Gwahoddir ceisiadau gan rai sydd o argyhoeddiad 
Cristnogol, ac sy‟n drwyadl ddwyieithog 

mewn Cymraeg a Saesneg. 
 

Ceir disgrifiad llawnach o‟r swydd, 
amodau gwaith a chyflog, 

a ffurflen gais gan: 
 

Yr Ysgrifennydd Gweinyddol, Tŷ John Penri, 
5 Axis Court, Parc Busnes Glanyrafon, 
Bro Abertawe, ABERTAWE, SA7 0AJ 

 
Ffôn: 01792-795888 

e-bost: undeb@annibynwyr.org 
 

Dyddiad cau: 14 Hydref 2011 
Cynhelir y cyfweliadau ar 8 Tachwedd 2011 

 

Mae‟r gwyliau haf ymhell i ffwrdd 

e r b yn  h y n !  M a e  p a wb  we d i 

ymgartrefu‟n dda nôl yn yr ysgol ac yn 

edrych ymlaen yn fawr at fwrlwm y 

tymor newydd. Croeso mawr i blant 

bach newydd y Feithrinfa a‟r 

Dosbarthiadau Derbyn. Mae‟r athrawon 

wrth eu boddau yn eu cwmni.  

   Croeso arbennig i ddau deulu sydd 

wedi ymuno â ni yn yr Adran Gymraeg. 

Mae teulu Morrisroe wedi dychwelyd 

adre wedi blynyddoedd yn byw yn 

Alabama. Mae Mathew yn Nosbarth 3 a 

David ac Andrew yn Nosbarth 1.  

   Daeth teulu Brockhurst atom o Loegr. 

Mae Lloyd yn Nosbarth 1 ac Elinor yn 

Nosbarth 4/5. Croeso cynnes iddynt. 

Llongyfarchiadau i Miss Hefina Davies 

ar ei dyweddiad dros yr haf ac i Miss 

Buddug Harries a briododd dros yr haf. 

Rhaid i ni gyd gofio mai Mrs Bevan 

sydd gyda ni nawr! Llongyfarchiadau 

hefyd i Mr Lee Balbini ar enedigaeth ei 

ferch fach, Lia, yn ystod mis Awst. 

Chwaer newydd i  Ella!  

   Mae Mrs Glenda Griffith yn parhau i 

wella o‟i hanafiadau ac rydym yn 

edrych ymlaen yn fawr at ei chroesawu 

nôl atom yn fuan iawn. 

    Gwnaed tipyn o waith ar yr adeiladau 

dros y gwyliau. Mae cabanau newydd 

sbon gan y Dosbarthiadau Derbyn  a 

Blwyddyn 1 yr Adran Saesneg ac mae 

golwg tipyn iachach ar Class 2 a 

Dosbarth 3 wedi‟r gwaith ar eu 

hwynebau allanol. 

    Wedi pythefnos yn unig nôl yn yr 

ysgol, fe fydd disgyblion Dosbarth 6 yn 

mynd am wythnos i Wersyll yr Urdd yn 

Llangrannog!  

 Pan gyrhaeddom ni Caerdydd roedd 

hi‟n bwrw glaw!! Roedd Mrs. Evans yn 

ei fflip-fflops! Dringon ni‟n flinedig ar y 

bws a dechrau cam olaf y daith yn ôl i 

Greigiau. Roedd ein rhieni yn aros 

amdanom ni wrth giatiau‟r ysgol. 

Roeddd pawb yn hapus i fod adref, er 

gwaethaf y tywydd!!! Diolch i 

Mrs.Evans, Mr. Evans, Miss. Harris, 

Mrs. Roberts, Miss. Thomas, Mr Balbini 

a Mr. Davies am ofalu amdanom ni ar 

hyd y daith! 

Gan Heledd Roberts 

Taith Swistir (Parhad o dudalen 1) 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

YSGOL 
GYNRADD 
GYMRAEG 

CASTELLAU 
 

Aelodau Staff Newydd 

Croesawn nifer o staff newydd i‟n plith 

– bydd Miss Lisa Goodwin yn 

ymgymryd â‟i dyletswyddau fel 

Arweinydd Y Cyfnod Sylfaen ac 

athrawes dosbarth Sali Mali (Y 

Feithrin), daeth Mrs Rhiannon Sharrem i 

ddosbarth Y Castell (Blwyddyn 3 a 4), 

Mrs Brengain Evans i ddosbarth Dewi 

Sant (Blwyddyn 1) a Miss Catrin Harris 

fel cynorthwywraig y dysgu i ddosbarth 

Jac  Do (Mei thr in  /  Derb yn) . 

Dychwelodd Mrs Lisa Davey atom ar ôl 

cyfnod o famolaeth. 

 

Disgyblion Newydd 

Estynnwn groeso mawr i ddisgyblion 

newydd  dosbarth Sali Mali (Meithrin) a 

Jac Do (Meithrin / Derbyn). Maent i gyd 

wedi ymgartrefu‟n arbennig o dda. 

 

Pwyllgorau’r Ysgol 

Mae aelodau newydd Y Cyngor Ysgol 

a‟r Eco-Bwyllgor bellach wedi‟u 

penodi. Llongyfarchiadau mawr i‟r 

disgyblion canlynol ar cael eu hethol: 

Y Cyngor Ysgol    

Dosbarth Dewi Sant (Bl 1) – Rhianna a 

Steffan. Dosbarth Y Taf (Bl 1 a 2) – 

Poppy a Megan Dosbarth Caradog (Bl 2 

a 3) – Ella ac Owen. Dosbarth Y Castell 

(BL 3 a 4) – Sara a Declan. Dosbarth Y 

Cwm (Bl 4 a 5) – Ethan a Connor. 

Dosbarth Yr Wyddfa ( Bl 5 a 6) – Erin a 

Jake 

Yr Eco-Bwyllgor  

Dosbarth Dewi Sant (Bl 1) - Libby a 

Kairon. Dosbarth Y Taf (Bl 1 a 2) - 

Taliesin a Bethan. Dosbarth Caradog (Bl 

2 a 3) - Kurtis a Cadi Wyn. Dosbarth Y 

Castell (BL 3 a 4) - Megan a Max. 

Dosbarth Y Cwm (Bl 4 a 5) - Madison a 

Samuel. Dosbarth Yr Wyddfa ( Bl 5 a 6) 

– Ellis a Bethany 

Merched y Wawr. 

Cynhaliwyd  cyfarfod cynta‟r tymor 

newydd yng Nghlwb y Bont gyda 

sesiwn o yoga dan hyfforddiant Mari 

Rhys. 

   Cynhelir y cyfarfod nesa yn festri 

Capel Sardis nos Iau, Hydref 13eg am 

7.30 pan fydd y deiategydd Gwawr 

James yn siarad am ei gwaith. Mae 

Gwawr, sy‟n wreiddiol o‟r Trallwng, yn 

gweithio yn Ysbyty‟r Waun, Caerdydd 

ac ar ei liwt ei hunan. 

   Bydd cyfarfod mis Tachwedd nol yng 

Nghlwb y Bont ar y 10 fed am 7.30p.m. 

Croeso cynnes i aelodau newydd. 

   Am fwy o wybodaeth cysylltwch a‟r 

ysgrifennydd  Margaret Francis  492838 

 

Dymuniadau gorau 

Ymddeoliad hapus iawn i Sonia 

Sokolowski, Heol Mayfield, Graigwen 

ar ei hymddeoliad o Ysgol Gynradd 

Tonyrefail. Buodd yn bennaeth yno am 

sawl blwyddyn. Cyn hynny roedd yn 

bennaeth yn Ysgol Gynradd Graig y 

Wion. 

 

Babis newydd 

Llongyfarchiadau a chroeso mawr  i Wil 

Rees Marsh - mab cyntaf i Kate 

(Frowen gynt) ac Ian, Maesycoed. Mae 

Kate yn athrawes yn Ysgol Gymraeg 

Abercynon. 

   Croeso hefyd i Alfie George, babi 

cyntaf Rachel (Lewis gynt) a‟i gwr Ed 

Gillmore, Hillside View, Graigwen. 

Mae Rachel yn fydwraig ac yn gyn 

ddisgybl  Ysgol Pont Sion Norton a 

Rhydfelen. 

   Ym mis Medi ganwyd Chloe i Rachel

(Morgan) a Mark Parfitt, Lanwood 

Road. 

   Dymuniadau gorau i Laurie Hunter a‟i 

gŵr John ar enedigaeth merch fach, 

Alice a phob lwc yn eich cartref newydd 

yn Graigwen. 

 

Priodasau 

Bu nifer o briodasau parau â chysylltiad 

â‟r ardal yn ystod y misoedd diwethaf. 

   Dymuniadau gorau i Steffan Huws a 

Kirsty. Priodon nhw yn Marton Cum 

Grafton ger Harrowgate ar y 3ydd o 

Fedi. Maent wedi ymgartrefu yng 

Nghaeathro ger Caernarfon. Mae 

Steffan yn fab i Dewi a Maggie Hughes, 

Heol Merthyr. 

 

Llongyfarchiadau i Gareth Howells a‟i 

wraig Laura, Hillside View, Graigwen. 

Fe briodon nhw ym mis Awst yn y 

Canada Lodge, ger Creigiau. Gwas 

priodas Gareth oedd ei hen ffrind o 

Ysgol Rhydfelen, Huw Caffery sy wedi 

bod yn gweithio yn Bahrain ers sawl 

blwyddyn. (Llun tudalen 4). 

 

Dymuniadau gorau i Aled Williams a‟i 

wraig Rosie. Mae Aled yn fab i Val a 

Steve Williams, Parc Prospect, 

Graigwen. Fe briodon nhw rhai misoedd 

yn ol cyn hedfan mas i San Francisco lle 

mae Aled yn gweithio gyda chwmni 

Apple. Ar y 3ydd o Fedi fe aethon nhw i 

gapel teulu Val ym Mhontarddulais i 

fendithio‟r briodas. 

 

Mentro 

Mae Daniel Thomas wedi agor siop yn 

Nhrefforest ers 6 mis. Enw‟r siop yw 

Cyclone - mae e‟n trwsio ac yn rhoi 

gwasanaeth i feiciau o bob math. Mae 

Daniel yn wreiddiol o Faesycoed ond 

bellach yn byw yng Nghaerdydd ond yn 

gyn ddisgybl Ysgol Evan James a 

Rhydfelen. Graddiodd mewn Dylunio a 

Thechnoleg a gwneud cwrs Ymarfer 

Dysgu.  

   Pob lwc iddo yn ei fusnes newydd. 

 

Clwb llyfrau 

Bydd  y darllenwyr brwd yn cwrdd  i 

drafod arlwy y gaeaf (ac i fwyta)  nos 

Fawrth, Hydref  18fed yn y Trattoria, 

Stryd Taf, Pontypridd am 7.30p.m. 

   Croeso i bawb sydd a diddordeb 

mewn llyfrau Cymraeg a Saesneg. 

   Byddwn yn cwrdd fel arfer yng 

Nghlwb y Bont ar y 3ydd nos Fawrth yn 

y mis am 8.00p.m. 

   Cysylltwch â Jayne os ydych am ddod 

i‟r noson (01443 405837) 

 

Ar y llwyfan 

Bu‟n haf prysur i ddau o gyn 

ddisgyblion Rhydfelen. Cafodd Huw 

Blainey a Jay Worley  gyfle i ymuno am 

yr ail dro â Chwmni Theatr Ieuenctid 

Cymru. Ar ôl ymarfer a pharatoi y sgript 

yn Aberystwyth fe aethon nhw ar daith 

gyda‟r cynhyrchiad dwyieithog - 

„Patagonia – Yr hirdaith‟ gan orffen yn 

Theatr Richard Burton yng Nghaerdydd. 

 

Siwrne ddiogel! 

Cyn bo hir fe fydd Glynis Evans, 

Lanwood Road, Graigwen yn teithio i 

Weriniaeth Dominica  i wneud gwaith 

gwirfoddol. Edrychwn ymlaen at 

glywed yr hanes. Pob lwc! 

 

Y Sgrin Fach 

Mae wynebau cyfarwydd i‟w gweld yn 

y gyfres newydd ar S4C „Gwaith 

Cartref‟. Huw Blainey druan yn cael ei 

fwrw i‟r llawr  gan glob yn y bennod 

gyntaf!!. Beth fydd tynged Geraint 

Todd? Mae‟r brodyr Meilyr a Carwyn 

Geraint hefyd wedi bod yn ffilmio ar 

gyfer y gyfres nesa‟. 

   Rydym yn debygol o weld Geraint 

Todd yn amlach ar y sgrin fach yn y 

dyfodol agos. Taw piau hi ar hyn o 

bryd! 

 

Beth sy’n digwydd?? 

Trigolion Trefforest, Maesycoed, Y 

Comin, Y Graig a Chilfynydd- ac 

ardaloedd eraill ym Mhontypridd - Beth 

yw‟ch hanesion chi? Da o beth fyddai 

eich cynnwys yn y golofn hon. 

Cysylltwch â Jayne(405837) cyn y 

15fed o bob mis gyda‟ch newyddion. 
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Allwedd newydd i agor 
drws i Fywyd Newydd  

 
Mae llwybrau bywyd yn ein tywys tuag 

at brofiadau gwahanol. I'r rhan fwyaf 

mae‟r profiadau yn gymysg o 

hapusrwydd a thristwch, ond i eraill 

mae‟r daith yma yn arwain at fywyd 

hunanddinistriol. 

   Agorwyd Stafell Fyw Caerdydd am y 

tro cyntaf ddydd Iau 8fed o Fedi. Elusen 

newydd yw‟r Stafell Fyw Caerdydd 

sydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Cymru 

ar Alcohol a Chyffuriau Eraill 

(WCAOD), â nod o ddarparu cefnogaeth 

i unrhywun sy‟n cael anawsterau mewn 

perthynas ag alcohol, cyffuriau 

(rhagnodedig neu‟n anghyfreithlon) neu 

unrhyw ddibyniaeth neu ymddygiad 

niweidiol arall.  

   Mae cysyniad Stafell Fyw Caerdydd  

yn wahanol i'r holl wasanaethau adfer 

sydd ar gael yng Nghymru ar hyn o 

bryd. Mae‟r Ganolfan Adferiad, sy‟n 

seiliedig yn y gymuned ac yn cynnig 

gofal dydd, yn agor ei drysau er mwyn 

darparu man diogel, hygyrch ac 

anfeirniadol sy‟n cynnig amrywiaeth o 

ymyriadau, gan gynnwys cefnogaeth 

grŵp seicogymdeithasol a chefnogaeth 

unigol yn seiliedig ar gyfoedion.   

   Dywed Wynford Ellis Owen, Prif 

Weithredwr Cyngor Cymru ar Alcohol a 

Chyffuriau Eraill, a sefydlodd y 

ganolfan, ac a fydd yn ei rhedeg: “Mae‟r 

model adferiad yn gwahaniaethu o‟r 

model (triniaeth) meddygol, gan ei fod â 

phwyslais ar hunanymrymuso, gan 

adeiladu ar gryfderau, yn hytrach na 

chanolbwyntio ar wendidau a diffygion.  

   I nodi agor y ganolfan, a chodi 

ymwybyddiaeth ynglŷn â dibyniaeth 

yng Nghymru, cynhaliwyd Taith Adfer 

Genedlaethol gyntaf Cymru ar ddydd 

Sadwrn 10fed o Fedi oedd yn ddiwrnod 

o ddathlu ac ysbrydoli, gan roi 

„wynebau a lleisiau‟ positif i adferiad a 

dod yn hyrwyddwyr teilwng o realiti 

deniadol adferiad. 

Ysgol Pont Siôn Norton 
 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Mrs Michelle Barry 

a‟i gŵr James ar enedigaeth merch fach, 

Gwen Eleri. Dymuniadau gorau iddynt 

fel teulu. 

 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Mr Rhodri Morgan 

a‟i wraig Heather a briododd yn ystod 

gwyliau‟r Haf. Treuliodd y ddau eu mis 

mêl yng Ngwlad Thai. 

 

Croeso 

Croeso i Mr Gwion Jones sydd wedi 

ymuno â‟r staff i ddysgu Blwyddyn 6 ac 

i Kirsty Thomas sydd wedi dechrau ar ei 

swydd fel cynorthwywraig dosbarth ym 

Mlwyddyn 1. 

 

Diwrnod Sgiliau 

Cynhaliwyd „Diwrnod Sgiliau‟ yn yr 

ysgol ar ddiwedd y tymor diwethaf lle 

gwahoddwyd amryw o bobl o wahanol 

alwedigaethau i siarad â‟r plant ac i 

rannu eu sgiliau a‟u profiadau gyda 

hwy. Roedd hwn yn ddiwrnod 

llwyddiannus ar roedd y plant wedi 

mwynhau ac wedi elwa o‟r profiad a 

gawsant. 

 

Prosiect ‘Ailgylchu a Phêl-droed’ 

Mae disgyblion Blwyddyn 5 wedi 

dechrau prosiect newydd am y chwe 

wythnos nesaf gyda thîm pêl-droed 

Gleision Caerdydd. Enw‟r prosiect yw 

„Cleaning up the game‟ ac fe fydd 

sesiynau sgiliau yn cael eu cynnal yn 

wythnosol gan hyfforddwyr y tîm. 

 

Techniquest 

Ar Fedi 22ain aeth disgyblion 

Blwyddyn 3 a 4 ar ymweliad â 

Techniquest i ddysgu mwy am y Gofod 

a‟r Planedau. 

 

Dathlu Pen-blwydd Ysgol Pont Siôn 

Norton 

Mae trefniadau ar y gweill ar gyfer 

Wythnos Ddathlu Pen-blwydd yr Ysgol 

yn 60. Cynhelir amryw o weithgareddau 

yn ystod yr wythnos sy‟n dechrau ar 

Hydref 10fed, sef mabolgampau, 

gwasanaeth dathlu, parti mawr i‟r plant, 

a Diwrnod Agored ar Ddydd Gwener, 

Hydref 14eg. Cynhelir noson o ddathlu 

hefyd yn „Neuadd Llechwen‟ ar Nos 

Wener, Hydref 14eg, lle gwahoddir cyn 

benaethiaid, cyn athrawon, staff 

cynorthwyol,  l lywodraethwyr a 

disgyblion yn ogystal â staff presennol 

yr ysgol. Os ydych angen mwy o 

fanylion yn ymwneud â‟r dathlu, 

cysylltwch â‟r ysgol ar 01443 486838. 

Dosbarth Cwiltio 

Gwahoddwyd y Dosbarth Cwiltio i 

arddangos eu cwiltiau mewn Ffair 

Grefftau a drefnwyd ym Mharc 

Treftadaeth y Rhondda ym  mis 

Awst.  Dangoswyd llawer o ddiddordeb 

yn y cwiltiau ond trueni fod y 

tywydd gwael gyda chawodydd trwm 

wedi cadw llawer o bobl i ffwrdd. Wedi'r 

A r d d a g o s f a  d a e t h  u n  o 
swyddogion  RhCT i'r Dosbarth i dynnu 

lluniau'r merched yn gwnio ar yr hen 

fframau traddodiadol gan nad oes llawer 

yn gwneud hynny erbyn heddiw. 

  

Ymwelwyr 

Daeth Gŵyl Banc Awst unwaith eto a tro 

Gilfach oedd hi eleni i groesawu'r 

ymwelwyr o lannau'r Loire.  Hwn oedd y 

32ed tro i'r Spartans gyfarfod a'u 

ffrindiau o Ffrainc. Cafwyd Bwffe 

Croeso yn y Griffin  pan gyrhaeddodd y 

bws a chafodd pawb gyfle i groesawu hen 

gyfeillion cyn i'r ymwelwyr fynd i'r 

cartrefi  am weddill y dydd. Ar y dydd 

Sadwrn talwyd ymweliad â'r Pwll Mawr 

ym Mlaenafon ac yna nôl i'r Gilfach am 

bryd o fwyd cyn mynd i  Ddisgo yn yr 

hwyr yn y Clwb yn Nhre Tomos. Bore 

dydd Sul cafwyd gemau ar gae 
Abercerdin cyn mynd am ginio dydd Sul 

gyda'r teuluoedd.  Nos Sul cafwyd Noson 

Gymdeithasol yn y Ganolfan Hamdden 

yn Nhonyrefail pryd y cafwyd Disgo a 

Seremoni Cyfnewid Anrhegion. 

Roedd pawb yn falch fod Dave 

Lawrence, un o sylfaenwyr 'Y 

Spartans' sydd heb fod yn dda iawn yn 

ddiweddar wedi gallu dod i'r seremoni 

Cyfnewid Anrhegion. Bore dydd Llun 

roedd hi'n bryd dweud ffarwel tan y 

flwyddyn nesaf wrth i'r bws adael am 

Ffrainc. 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 
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www.mentercaerdydd.org 

029 2068 9888 

COR
NEL

 

y 

Pla
nt 

Gweithgareddau Hanner Tymor 

Ieuenctid 

Bydd y gweithgareddau canlynol yn 

digwydd yn ystod hanner tymor ar gyfer 

disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 – 

Gweithdy Ffasiwn/Gwnio, Rafftio Dwr 

Gwyn a Thaith Paintball. 

   Am fanylion pellach ac i gofrestru, 

ewch i wefan y Fenter, neu ebostiwch 

angharad@mentercaerdydd.org  

 

Staff Newydd 

Rydym yn falch iawn o groesawu aelod 

newydd o staff i ymuno â thîm y Fenter. 

Bydd Llinos Williams o Ynys Môn yn 

cychwyn ar y 1af o Fedi fel Swyddog 

Maes Plant a Tafwyl.  

Cynlluniau Gofal 
Dydd Llun, Hydref 24  

– Dydd Gwener, Hydref 28  

Ysgol Melin Gruffydd 

Ysgol Treganna 

8.30am – 5.30pm 

£15 y diwrnod 

Croeso i ddisgyblion o  

ddosbarth derbyn i flwyddyn 6. 

Tripiau, gweithdai, ymweliadau, 

gweithgareddau crefft a choginio, 

chwaraeon ayyb 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 

marirhys@mentercaerdydd.org 

 

Cwis y Mochyn Du 

Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y Fenter yn 

cael ei gynnal Nos Sul, Hydref 30 yn y 

Mochyn Du am 8pm. £1 y person. Mae 

croeso cynnes i bawb! 

 

Facebook a Twitter 

Cofiwch bod gan y Fenter gyfrif 

Facebook a Twitter, felly beth am ein 

dilyn ni, neu ychwanegu ni fel ffrind er 

mwyn sicrhau eich bod chi‟n derbyn y 

newyddion diweddaraf! 

Bwrlwm - Chwarae Rhydd  

i Blant am ddim! 
Dydd Llun, Hydref 24  

– Dydd Gwener, Hydref 28 

Bwrlwm y Tyllgoed:  

Ysgol Coed y Gof 10.30am-12.25pm 

Bwrlwm Caerau: 

Ysgol Nant Caerau 1.30pm – 3.25pm 

Bwrlwm Sblot:  

Ysgol Glan Morfa 10.30am – 12.25pm 

Bwrlwm Llanedyrn:  

Ysgol y Berllan Deg 1.30pm – 3.25pm 

Croeso cynnes i blant 4-12 oed sy‟n 

mynychu addysg Gymraeg. Does dim 

angen cofrestru o flaen llaw, dim ond 

dod ar y diwrnod! Mae‟r sesiynau yn 

rhad ac am ddim. 

 

Miri Meithrin 
Canolfan Hamdden Pentwyn – Dydd 

Mawrth, Hydref 25. 2pm – 3.30pm 

   Dewch i ganu a dawsnio gyda Martyn 

Geraint, a chwrdd â Norman Preis a Sali 

Mali. Hefyd Castell Wynt, Celf a 

Chrefft a lluniaeth ysgafn. £3 i bob 

plentyn/babi. Rhieni am ddim 

mailto:angharad@mentercaerdydd.org
mailto:marirhys@mentercaerdydd.org
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  C      

C R O E S A I R 

  L B A  
 

 

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 16 Hydref 2011 

Ar Draws 

7.  Mân-siarad (6) 

8.  Lili wen fach (6) 

9.  Blew rhai anifeiliaid (3) 

10. Dau ddeg (5) 

11. Glân (3) 

14. Diwyd (5) 

15.  Â blew hir (7) 

17. Pigo (7)  

19. Lefelu (5) 

22. Enwogrwydd (3) 

23. Pelenni saethu (5) 

24. Os na (3) 

27. Cardota (6) 

28. Ergyd â ffon (6) 

 

I Lawr 

1. Beudy (6) 

2. Meddai (3) 

3. Llyffant melyn (5)  

4.  Digalon (7) 

5.   Cymdeithas (3) 

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 

7       8      

7      8      9 

9   11 10      11   

10   12      13    

14      15       

13  14   16        

17 18       19   20  

17       21   19   

22    23      24   

21   25     22 26    

27       28      

30             

Atebion Medi 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

6.   Cyfamodi (6)  

12. Aelod o Eglwys Rufain (5)  

13. Lliw aur (5) 

16. Oriog (7)   

18. Diffyg gwres (6) 

20. Person cyntaf lluosog (6) 

21. Methu yn y coesau (5) 

25. Pilen (3) 

26. Cnaif (3) 

 

Enillydd croesair mis Medi  oedd  

Mrs Siân Webb, Pontyclun  

1  T A L E D I G A E TH 7 

D  A L A  I  W  TH   

I S L A W  A R I A N D Y 

DD 10 E 11 Y  CH  B  O 11 S 

R O B I N G O CH  C L O G 

W    LL  S 15 C 16 E  Y 

G R A E A N  D Y S G A F 

D 20 D  W  M  F 22   A 

I S E L  C A N L Y N W R 

DD  I  A  G  E  E  N 

A N N I B E N  N I W L O 

  I  A  W  W  I  G 

30 C O N D E M N I A D   

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 
Ceri Morgan 

Genedigaethau lu dros yr haf 

Bu Glenys a Guto Roberts, Maes yr 

Haul yn dathlu ddwywaith wrth iddynt 

groesawu dau o wyrion newydd i‟w 

teulu.  Llongyfarchiadau i Dafydd a 

Lowri Roberts,  Groes Faen ar 

enedigaeth Math Elis.  Mae Gwenno ac 

Ifan yn falch iawn o‟u brawd bach 

newydd. Rhyw fis yn ddiweddarach 

ganed bachgen i Elen, merch Glenys a 

Guto a‟i phartner Gruffydd. Croeso 

mawr i Owain Sion Gruffydd.  

 

Ganed merch fach i Iestyn a Non 

Morris, Tŷ Isaf, Meisgyn dros yr haf.  

Arwen Mererid yw ei henw a dymunwn 

bob dymuniad da i‟r tri ohonynt. 

 

Llongyfarchiadau hefyd i Owen a Chris 

Morris, Meisgyn ar enedigaeth Catrin 

Haf, chwaer fach i Elin. 

 

Colli Eric 

Ddydd Gwener, Medi‟r 9fed, bu farw 

Eric Davies, Llantrisant yn 75 oed yn 

Ysb yt y‟ r  B wth yn ,  Pontypr idd .  

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Dilwen,  Nia,  Bethan a Mike.  

Cynhaliwyd ei angladd yn y Tabernacl, 

Efail Isaf wythnos yn ddiweddarach. Bu 

Eric yn aelod ffyddlon o‟r capel am 

flynyddoedd lawer ac roedd y capel dan 

ei sang. Canodd y côr y bu Eric yn aelod 

ohono o‟r dechrau un, sef Côr Godre‟r 

Garth yn y gwasanaeth.  Bydd colled 

fawr iawn ar ei  ôl. 

 

Llwyddiant ym Mhortiwgal 

Efallai eich bod yn cofio darllen hanes 

Callaghan Jac Smith o Feisgyn a oedd ar 

fin mynd i Bortiwgal i gystadlu mewn 

cystadleuaeth golff  bwysig o‟r enw 

"The Oceanico World Kids Golf".  

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar gwrs 

golff Amendoeira yn Ne Portiwgal.  

Roedd Callaghan yn cystadlu yn erbyn 

p l a n t  o 

wledydd megis  

P o r t i w g a l , 

Iwerddon, De 

Affrica, Gwlad 

T h a i  a ‟ r 

Almaen ac fe 

wnae th  yn 

wych.  Daeth 

yn chweched 

allan o ugain o 

golffwyr ifanc 

m w y a f  a d d a w o l  y  b y d .  

Llongyfarchiadau mawr i ti Callaghan. 

 

Colofn y mis nesaf 

Os oes gennych unrhyw newyddion i‟w 

gynnwys yn rhifyn nesaf y Tafod, 

cysylltwch â Rhiannon Price, 01443 

223282. 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Llwyddiannau'r haf 

Da iawn chi bobol ifainc Creigiau am 

wneud mor dda yn eich arholiadau ysgol 

yr haf yma. Dymunwn yn dda i chi wrth i 

chi ddychwelyd i'r ysgol i astudio 

ymhellach, neu wrth i chi ddilyn llwybrau 

newydd ym myd gwaith neu astudiaethau 

uwch. Diolch i Elin Jones (gweithwraig 

ddiwyd a llon yn y Caesar's dros gyfnod y 

gwyliau), gwyddom am hynt a helynt 

ambell un o gyn-ddisgyblion Plasmawr sy' 

ar fin cychwyn ar bennod gyffrous iawn 

yn eu hanes. Dymunwn yn dda i Elin ei 

hun sy ar fin dechrau ym Mhrifysgol Bath 

yn dilyn cwrs Cymdeithaseg. I 

Aberystwyth mae Catrin Herbert yn mynd 

i astudio Cymraeg a Drama - ac i 

hywryddo ei gyrfa fel cantores bop. Bydd 

Catrin Jones yn dechrau ym Mhrifysgol 

Abertawe ac yn astudio Graffeg. Ar fod yn 

athrawes mae bryd Siân Rees wrth iddi 

ddechrau ar ei chwrs dysgu yn Abertawe. I 

Abertawe mae Rhys Tudor am fynd hefyd 

- i astudio Daearyddiaeth yn y Brifysgol. 

Daearyddiaeth fydd maes astudiaeth 

Rhidian Roberts hefyd - ond i 

Aberystwyth mae e wedi mynd. Byd 

ffasiwn sydd yn denu Megan Roberts wrth 

iddi hi gychwyn ar gwrs gradd ym 

Mhrifysgol Casnewydd. Pob dymuniad da 

i chi bob un - mwynhewch eich profiadau 

newydd - gweithiwch yn ôl y galw - a 

gwnewch eich gorau!  

  

Y babis! 

Fe glywsom am Elsa Grug yn y rhifyn 

blaenorol - ond dyma ni'n cael cip ar Elsa 

fach nawr - merch fach Siân Beca a 

Martin ddaeth i'r byd ddechrau'r haf ac 

sy'n ymgartrefu yng Nghaernarfon! 

Llongyfarchiadu eich tri! A diolch i Dat-

cu Byron am y llun! 

    Wedyn fe glywsom am Seve - cyntaf 

anedig Gin (MacDonald gynt) ac Ian! Wel 

- dyma lun o Seve hefyd!  

   Ac mae gan Seve gefnder bach newydd 

sbon gafodd ei eni ddiwedd yr haf i Sarah 

ac Alistair MacDonald - Dewi George 

MacDonald yw e - brawd bach Gwilym. 

Llysfaen yw cartref y teulu bach yma - ac 

fel y dywed ei fam-gu Jenny Mac - gall 

Dewi ddewis ei dîm cenedlaethol pan 

ddaw'n amser gydag enw fel yna!  

  

Pencampwyr Criced 

Daeth llu o gefnogwyr Clwb Criced 

Creigiau i faes Sain Ffagan ar Fedi‟r 4ydd 

i wylio bois criced Creigiau (dan 13 oed ) 

yn chwarae yng ngêm criced derfynol  

Cynghrair B Caerdydd a‟r Fro yn erbyn 

Radyr Greens. Roedd y ddau dîm eisoes 

wedi cwrdd yn ystod y tymor ac oherwydd 

eu buddugoliaeth yr adeg honno , roedd 

tîm Creigiau ar frig y Gynghrair tra bod 

Radyr yn yr ail safle. Y gêm derfynol 

fyddai felly yn penderfynu y gwir 

bencampwyr! 

   Roedd y tîm yn cynnwys amrywiaeth o 

fechgyn, o Greigiau a Gwaelod y Garth yn 

bennaf – y rhan fwyaf ohonynt wedi bod 

yn chwarae a chyd-weithio â‟i gilydd am 

dros bum mlynedd bellach. 

 Capten Creigiau oedd Tomos Angell 

ac fe fu‟n effeithiol iawn yn arwain y 

bechgyn ar y maes drwy gydol y gêm. 

Batio yn gyntaf gwnaeth y bois a sgoriwyd 

99 rhediad yn yr 20 pelawd. Cafwyd 

perfformiadau canmoladwy gan yr 

efeilliaid Harry ac Elliott Jones ( 42 

rhediad rhyngddynt ), Rhys Lynch (15), 

Rhys Powell (12), Chase Thomas (8) a 

Tom Adsett ( 6). 

   Cymerwyd wicedi cynnar yn erbyn 

Radyr gan y brodyr Powell – Rhys (1) a 

Gareth (2).Yn fuan wedi hynny cafodd 

Chase Thomas ddwy wiced arall. 

Chwaraewyd rhan amlwg gan Carwyn 

Herbert  wrth faesu a llwyddodd i daflu 

peli manwl i redeg dau chwaraewr allan. 

Yn ogystal, roedd cyfraniad Dafydd 

Dodson a Lloyd John yn werthfawr i 

sicrhau‟r fuddugoliaeth, gyda Radyr 

Greens ond yn llwyddo i sgorio 70 rhediad 

o fewn eu 20 pelawd.  

   Roedd Martin Powell a Glyn Thomas, 

eu hyfforddwyr, yn falch iawn o 

berfformiad y bechgyn a‟u hymddygiad 

arbennig yn ystod y gêm. Braf yw dweud 

mai tîm (dan 13oed) Clwb Criced Creigiau 

yw Pencampwyr  Criced Cynghrair B 

Caerdydd  a‟r Fro 2011. Ardderchog! 

 

Croeso i'r byd ... 

...  Lili Haf Jones! Llongyfarchiadau Mari 

ac Endaf ar enedigaeth Lili Haf! Siwr bod 

Ioan Llyr wrth ei fodd yn cael chwaer fach 

i ofalu amdani! Maent yn byw nid nepell 

o'r ysgol Gymraeg ym Meisgyn - felly 

cyfleus iawn i Mam-gu a Thad-cu Llanelli 

pan ddaw hi'n ddydd dechrau'r ysgol! 

 

Sioe cynnyrch gardd Pentyrch 

Cynhaliwyd y sioe flynyddol yma ym 

Mhentyrch ym mis Medi. Serch y tywydd 

tyfu anffafriol a gafwyd eleni gwelwyd 

llawer iawn o lysiau a ffrwythau braf iawn 

a gafodd eu meithrin yma ar Randiroedd 

Creigiau ar y byrddau arddangos. Nid 

cynnyrch gardd yn unig a gaed ond roedd 

yr adrannau celf,  coginio, ffotograffiaeth 

ac adran y plant wedi denu llawer iawn o 

waith gwych. Daeth rhai o drigolion 

Creigiau i'r brig - llongyfarchiadau i Nia 

Honeybun ar ennill y wobr gyntaf am ei 

phice ar y maen ac i Alison Knight am 

gynhyrchu cennin gorau'r sioe! Gwyddom 

lle i fynd am de pnawn bellach neu am 

fasned o gawl wrth i'r gaeaf ddynesu! 

 

'Beth ddeil y dyfodol i mi - pwy wyr? 

Rhaid i mi wynebu'r ansicrwydd a'r ofn a 

ddaw wrth ystyried faint y bydda i'n gallu 

weld  ymhen misoedd,  ymhen 

blynyddoedd - a'r effaith y bydd hyn yn ei 

gael ar fy mywyd.' 

 Geiriau Alys Wall, disgybl dwy ar 

bymtheg oed yn Ysgol Plasmawr, sy'n 

rhannol ddall. Yn ddiweddar yng 

Nghaerdydd lansiwyd cynllun cyffrous 

gan y Gronfa Loteri Fawr - cynllun o'r 

enw Dyfodol Newydd Disglair. Roedd 

Alys yno yn un o wynebau'r prosiect 

diddorol yma. Bydd y prosiect yn derbyn 

£12m o bres gan y Loteri Fawr er mwyn 

datblygu gwaith ymhlith pobol ifainc ag 

anableddau. Lansiwyd y cynllun gyda 

sbloets fawr - sef perfformiad mewn 

dawns a meim gan gwmni UCAN yng 

Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd. Mae 

Alys yn rhan o gast UCAN - ac fe 

berfformiwyd dawns flashmob i 'Don't 

Stop Believing' gan Journey's End a 'Born 

This Way' gan Lady Ga Ga. 

   'Tasech chi'n cwrdd â fi ar y stryd - 'dw i 

ddim yn edrych yn wahanol i'r ferch nesa - 

does dim i awgrymu mod i'n anabl mewn 

unrhyw fodd - ond ar bapur 'dw i wedi fy 

nghofrestru'n rhannol ddall. Ond gwell 

gen i beidio cael fy niffinio felly. Gwell 

gen i feddwl amdanaf fi fy hun fel pawb 

arall - ond yn wynebu sialens.' 

   Yn unarddeg oed darganfuwyd bod Alys 

yn dioddef o'r cyflwr 'bilateral optic nerve 

atrophy'. Cyflwr sy'n peri bod Alys yn 

edrych ar y byd trwy ffenest barhaol 

niwlog. Mae hefyd yn lliw-ddall, ac yn 

sensitif i olau. Gall hyn beri cur pen 

annioddefol. Serch hyn oll mae Alys yn 

bwrw 'mlaen a'i haddysg ac yn wynebu ei 

blwyddyn lefel 'A' yn ysgol Plasmawr 

gyda hyder a chyda chymorth a 

chefnogaeth di-flino ei theulu a'i 

hathrawon ymroddgar ym Mhlasmawr.  

   Mae ganddi ffrind agos iawn Mared; 

mae Mared hefyd yn wynebu problemau 

gyda'i golwg - ond gyda'i gilydd ant yn 

wrol ac yn siriol o gwmpas eu pethau - yn 

yr ysgol ac yn gymdeithasol. Cânt eu 

hadnabod ym Mhlasmawr fel 'y pár priod'! 

Ni cheir un heb y llall! Yn naturiol mae 

arholiadau yn ofid iddynt. Lle bo arholiad 

fel arfer yn para dwy awr a hanner bydd 

Alys yn gorfod cymryd rhyw bum awr i 

gwblhau ei hatebion. Ond wrth edrych i'r 

dyfodol, mae Alys â'i bryd ar fynd i 

brifysgol i ddilyn cwrs newyddiaduraeth 

cerdd. A hei lwc iddi hi a Mared i'r 

dyfodol. Gobeithio'n wir y cânt wireddu 

eu breuddwydion. 

   'Dim ond cyfle 'dyn ni angen - ac fe 

wnawn ni'r gorau ohono!' 
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Helen Cassley a Ian Cassley yn y canol 

gyda David Shewring a Dawn Cassley 

Priodas haf 

Llongyfarchiadau mawr i Helen 

Shewring ac Ian Cassley a briodwyd ym 

mis Gorffennaf yn Nhrefynwy. Merch 

Judith a Mark Shewring yw Helen a 
chwaer David. Cynhaliwyd y wledd 

b r i o d a s  yn g  N gwe s t y  C wr t 

Llansantffraed ac oddi yno aeth y pâr 

priod ar eu mis mêl i Lyn Garda ac yna 

ynysoedd y Maldives. Braf eu byd! 

Bellach maent gartre wrth eu gwaith ym 

Mryste. Gweithio i gwmni cyhoeddi 

GDS y mae'r ddau. Pob hapusrwydd i 

chi'ch dau i'r dyfodol.  

Elsa Grug  Dewi George MacDonald  

Llongyfarchiadau – a Bon Voyage 

Llongyfarchiadau i Louise Whiles o 

Bwllgwaun Pontypridd ar ei swydd 

newydd fel cantores a dawnswraig ar 

fordeithiau cwmni gwyliau Thompson. 

Cafodd Louise ei haddysg yn Ysgol 

Evan James ac Ysgol Gyfun Rhydfelen  

ond cymerodd ei chamau dawnsio 

cyntaf yn Ysgol Ddawns Pat Rees ym 

Mhontypridd.  Eleni graddiodd o Goleg 

SLP Leeds lle bu‟n astudio dawns.    

Yn anffodus mae llwyddiant Louise yn 

golygu y byddwn yn ei cholli o‟r ardal 

am dipyn gan y bydd ar y môr am yr 

wyth mis nesaf yn hwylio  yn yr haul o 

gwmpas yr Aifft ac Israel. Pob 

dymuniad da i ti. 
Disgyblion Ysgol Pont Sion Norton yn 

arbrofi yn Techniquest 

Lili-Haf Hanes Perchennog 
Llongau 

 

M a e  D a v i d 

J e n k i n s  o 

Ffynnon Tâf, 

sy‟n guradur 

A m g u e d d f a 

Genedlaethol y 

G l a n n a u  y n 

A b e r t a w e , 

newydd gyhoeddi 

llyfr arall ar 

hanes y môr. Mae 

e i  g y f r o l 

ddiweddara‟ yn 

gofiant i‟r perchennog llongau o 

Gaerdydd, Syr William Reardon Smith, 

gŵr a oedd yn enedigol o bentref 

Appledore yng ngogledd Dyfnaint.  

   Yn ogystal â bod yn brif berchennog 

llongau Caerdydd, bu hefyd yn noddwr 

hael i nifer o achosion da; sefydlodd 

ysgol yng Nghaerdydd (y Reardon 

Smith Nautical School) i addysgu 

morwyr a bu hefyd yn gefnogwr brwd o 

Amgueddfa Genedlaethol Cymru, gan 

wasanaethu fel Trysorydd a Llywydd yr 

amgueddfa. Fe gofir ei gyfraniad i‟r 

amgueddfa yn Narlithfa Reardon Smith. 

Cyhoeddir y gyfrol From Ships’s Cook 

to Baronet – Sir William Reardon 

Smith’s life in shipping, 1856-1935 gan 

Wasg Prifysgol Cymru, £14.99. 

Clwb Criced Creigiau, Pencampwyr  Criced Cynghrair B dan 13oed 

Caerdydd  a’r Fro 2011  

Seve 

Lluniau Creigiau 
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GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol 

Gymraeg 
Llantrisant 

 
Hwyl Fawr a Chroeso 

Erbyn hyn, gobeithiwn bod disgyblion 

Blwyddyn 6 llynedd wedi ymgartrefu yn 

eu hysgolion newydd,  Ysgol Gyfun 

Llanhari, Ysgol Gyfun y Pant, Ysgol 

Gyfun Gartholwg neu Ysgol Gyfun 

Tonyrefail.  Diolch yn fawr iddynt am 

eu cyfraniad i‟r ysgol a phob lwc iddynt 

yn eu hysgol newydd.  

  Croeso mawr i‟n disgyblion newydd.  

Mae plant bach y Meithrin wedi dechrau 

yn Nosbarthiadau 1 a 2. Bydd y plant yn 

nosbarth 1 o dan ofal Mrs Riggs gyda 

help Miss Wride a Miss Davies a bydd 

plant yn nosbarth 2 o dan ofal Mrs 

Abrons a Miss Thomas gyda help Mrs 

Barrington a Miss N. Jones.    

 

Ffotograffydd 

Treuliodd tîm John Newman ddiwrnod 

cyfan yn tynnu lluniau holl blant yr 

ysgol a‟u brodyr a‟u chwiorydd bach!  

Mae pawb yn erdych ymlaen yn fawr i 

weld y lluniau! 

 

Llangrannog 

Brynhawn Gwener Medi 23ain bydd 

nifer o blant Blwyddyn 5 & 6 yn gadael 

yr ysgol yn llawn cyffro mae‟n siwr, i 

dreulio penwythnos yn Llangrannog o 

dan ofal Mrs Veck, Mr Williams, Miss 

Ff. Jones, Miss S. Williams, Mrs E. 

Burrows a Mrs Woodward.  Edrychwn 

ymlaen at y rhifyn nesaf i gael glywed 

yr hanes. 

 

Cip 

Ar Fedi‟r 19eg daeth Sian Eleri o 

Swyddfa‟r Urdd yn Aberystwyth i 

siarad â disgyblion o flynyddoedd 4, 5 a 

6 ynglŷn â‟r cylchgrawn Cip.  Soniwyd 

am hanes y cylchgrawn, a ddatblygodd 

o „Cymru‟r Plant‟ a chafodd y plant 

gyfle i ennill gwobrau mewn cwis 

arbennig. 

 

Panto ‘Peter Pan’ 

Llongyfarchiadau mawr iawn i Dafydd 

Veck o flwyddyn 4 sydd wedi llwyddo 

cael rhan fel Michael ym mhanto „Peter 

Pan‟ gyda Owen Money.  Bydd Dafydd 

yn teithio gyda‟r panto am ddeg 

wythnos yn dechrau ar Ragfyr y 10fed.  

Pob hwyl i ti Dafydd, edrychwn ymlaen 

at dy weld ar y llwyfan! 

 

Llongyfarchiadau mawr i un o‟n cyn-

ddisgyblion, Will Phillips a oedd yn 

fud d u go l  me wn  c ys ta d le uae t h 

sglefrfyrddio ddiwedd mis Awst.  Roedd 

Ymddeoliadau 
Dymunwn ymddeoliad hapus, hir ac 

iach i ddwy o drigolion y pentref. Bu 

Sandra Rose yn Bennaeth Adran  yn 

Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni 

am dros ugain mlynedd. Bu Elaine 

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

Ysgol  Gynradd Abercynon a hithau 

hefyd wedi rhoi blynyddoedd o 

w a s a n a e t h  y m  m y d 

addysg.  Dymuniadau gorau i‟r ddwy 

ohonynt. 

 

Neuadd y pentref 
Mae‟n siwr y bydd pawb yn falch o 

weld bod y gwaith ar y neuadd bron 

wedi gorffen. Ynghyd ag ychwanegu at 

gyfleusterau„r ysgol, bydd y gymuned 

hefyd yn elwa o‟r gwelliannau. 

   Mae yna amrywiaeth o ddosbarthiadau 

yn cael eu cynnig gyda‟r nos e.e Pilates, 

pob nos  Fercher  6-7 o‟r gloch a 

Zwmba, pob nos Iau, 6-7 o‟r gloch.  

   Hefyd mae yna gyfarfodydd i‟r 

henoed bob yn ail b‟nawn Mercher yn 

yr ystafell bwyllgora a bydd  y Swyddfa 

Bost yn yr un ystafell rhwng 9 ag 1 o‟r 

gloch y p‟nawn bob dydd Mawrth a 

dydd Gwener.. 

   Am fwy o fanylion cysylltwch gyda 

Selwyn Hughes 07999880877 

 

Arholiadau 
Llongyfarchiadau. i bawb sydd wedi 

llwyddo yn eu arholiadau a dymuniadau 

gorau i‟r ieuenctid sydd yn gadael yr 

ardal er mwyn astudio yn y colegau 

 

Y teulu Davies-Rollinson 
Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous i‟r 

teulu yma. Bu eu mab, Sion Elfed yn 

teithio am dri mis o gwmpas Asia a 

Seland Newydd gyda Joe Godfrey, 

Cymro ifanc arall o‟r  pentref ac mae‟n 

siwr bod ganddynt stôr o storiau difyr 

i‟w hadrodd. 

   Hefyd mae eu merch Marged Aeron 

wedi llwyddo yn ei haroliadau lefel A ac 

wedi  cael ei derbyn i astudio yn Uwic. 

Pob dymuniad da iddi hi gyda‟r cwrs. 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i 

Stephanie Gable 

lwyddodd i fod yn 

rhan o berfformiad 

o'r bale “Coppelia” 

gan Delibes yn Y 

Theatr Newydd yng 

N g h a e r d y d d . 

M w y n h e u o d d 

Stephanie y profiad 

o ddawnsio gyda'r cwmni ac mae hi'n 

gobeithio cael cyfle arall i ddawnsio 

gyda nhw yn y dyfodol. 

 

Cyngor Yr Ysgol 

Bu pleidleisio brwd er mwyn sefydlu'r 

cyngor ar gyfer 2011-12. Dyma enwau'r 

disgyblion cafodd eu dewis: Dosbarth 

14 – Dane Wilce a Clara Nuthall; Dosb. 

13 - Dylan Nelson a Lauren Mogford; 

Dosb. 12 – Wil Gray a Carys Davies; 

Dosb. 11 - Rhys Bracher a Charlotte 

Powell, Dosb. 10 – Tomas Black ac 

Emily Fullard-Jones;  

Dosb. 9 – Oisin Kelly a Lily Sutton; 

Dosb. 8 – Tomos Henson a Mia West; 

Dosb. 7 – Ben Ward a Molly Wilce; a 

Dosb. 6 – Kai Easter ac Ellie Whiles. 

 

Taith Blwyddyn 6 

Aeth dosbarthiadau 13 ac 14 i Sain 

Ffagan i astudio tai a chymryd rhan 

mewn gweithdy celf yno. Mae'r plant 

hefyd yn gwneud gwaith celf gyda 

Heather Parnell trwy gyfrannu syniadau 

yn ystod y cyfnod o adnewyddu tref 

Pontypridd.  

 

Gwasanaeth Owain Glyndŵr 

Diolch i Siân Jones, Eiri Pitman ac 

Ieuan Davies am arwain y gwasanaeth 

oedd yn sôn am hanes Owain Glyndŵr.  

Bu pob plentyn yn yr ysgol yn dathlu 

trwy wisgo rhuban coch a melyn ac fe 

gafodd plant y derbyn gyfle i wisgo fel 

Owain a chreu baneri unigol. 

 

Ymwelydd 

Diolch i Mrs. Beti Treharne am ddod i'r 

ysgol i siarad am benblwyddi 'slawer 

dydd gyda phlant dosbarthiadau 5, 6 a 7. 

'Rydym yn edrych ymlaen at gynnal  

partïon penblwydd yn ein dosbarthiadau 

yn ystod yr wythnosau nesaf. 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Evan 

James 

rhaid iddo arddangos ei sgiliau o flaen 

cynulleidfa ym mharc sglefrfyrddio 

Creigiau. Da iawn ti Will! 
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Gwefannau  
Cymraeg 

 
www.cymorth.com 
www.gwefan.org 
www.tafelai.com 
www.caerdydd.biz 
www.tabernacl.org 
www.menteriaith.org 
www.gwe-bethlehem.org 
www.urdd.org 
www.mentercaerdydd.org 
www.bwrdd-yr-iaith.org 
www.banglacymru.org.uk 

 

YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Mabolgampau Garth Olwg 

Cynhaliwyd Mabolgampau llwyddiannus 

iawn eleni eto yn  Stadiwm Athletau 

Caerdydd, Lecwydd.  Mae‟n brofiad gwych 

i‟r disgyblion gael defnyddio adnoddau o‟r 

radd flaenaf fel hyn.  Gwelwyd cystadlu 

brwd a thorrwyd sawl record gan athletwyr 

sy‟n dangos addewid mawr i‟r dyfodol.  

Roedd yn hyfryd gweld cyfranogiad a 

brwdfrydedd gan yr holl gystadleuwyr.  

Roedd y tywydd o‟n plaid eleni, a‟r 

disgyblion a‟r athrawon yn mwynhau'r 

awyrgylch braf.  Roedd yn arbennig o dda 

gweld nifer o rieni wedi ymuno gyda ni 

hefyd i fwynhau‟r achlysur ac i gefnogi.  

Diolch i bawb fu‟n rhan o lwyddiant y dydd, 

yn ddisgyblion ac athrawon.   

 

BTEC Dawns : Perfformiad yng 

Nghanolfan y Mileniwm 

Es i a fy ngrŵp Dawns BTEC, o dan 

arweiniad Ms Nia Williams a Ms Manon 

Iorwerth, i Ganolfan y Mileniwm ar 22 

Mehefin er mwyn perfformio dwy ddawns 

rydym wedi gweithio arnyn nhw ers dechrau 

ein cwrs ym mis Medi 2010. Pan 

gyrhaeddon ni cawsom gyfle i edrych o 

gwmpas y bae a gweld rhyfeddodau‟r 

Ganolfan ei hun cyn dychwelyd er mwyn 

rhedeg drwy‟r ymarfer technegol.  Pwrpas yr 

ymarfer technegol oedd ein cyfarwyddo 

gyda‟n gwagle newydd ac ymarfer y sain a‟r 

goleuo ar gyfer y dawnsfeydd.  Ar ôl yr 

ymarfer roeddem ni i gyd yn nerfus ond 

hefyd yn gyffrous iawn ar gyfer y 

perfformiad go iawn o flaen yr holl bobl.  

   Roedd yn brofiad ardderchog i gael y cyfle 

i ddawnsio yng Nghanolfan y Mileniwm - 

roedd yr awyrgylch yn wych.  Roeddwn i 

wedi mwynhau‟r perfformiad ac roeddwn yn 

fwy hyderus wrth berfformio o flaen pobl 

ddieithr. Teimlais ein bod fel grŵp wedi 

perfformio a chydweithio‟n dda iawn.  

Cawsom ni sylwadau canmoladwy gan y 

bobl oedd yn gweithio yn y Ganolfan ac fe 

ddywedodd un aelod o staff, “Dyma un o‟r 

perfformiad gorau ni „di cael yma”.  Felly i‟r 

rhai ohonom nad oedd yn teimlo‟n hollol 

hyderus gyda sut aeth y perfformiad, roedd 

hyn yn gysur mawr ac yn gwneud i ni 

deimlo‟n fwy hyderus tuag at y perfformiad 

swyddogol a fyddai yn cael ei chynnal yn 

stiwdio Ddrama‟r ysgol yr wythnos ganlynol 

ar gyfer ein hasesiad.  Roeddem ni i gyd yn 

llawn adrenalin ar ôl gorffen ac roeddem yn 

canu'r holl ffordd nôl ar y bws.  Roeddem ni 

i gyd wedi mwynhau‟r dydd ac roedd yn 

brofiad arbennig. 

   Y diwrnod canlynol gwyliom ni’r 

perfformiad yn ôl ar dâp.  Fe werthusom ni 

ein gwendidau ond hefyd ein cryfderau 

unigol ac fel grŵp.  Trwy wneud hyn 

roeddem ni wedi dysgu bod angen mwy o 

hyder ar bob un ohonom wrth berfformio o 

flaen cynulleidfa a bod profiadau o‟r fath yn 

ein cynorthwyo i ennill yr hyder hwnnw.  

Perfformion ni‟r un dawnsfeydd eto o flaen 

disgyblion Blwyddyn 7 a rhai athrawon yn y 

Stiwdio Ddrama gan gymryd ein targedau ar 

sut i wella i mewn i ystyriaeth.  

   Cawsom ymarfer technegol gyda Ms 

Iorwerth eto yn y bore gan ddefnyddio 

goleuadau a system sain y Stiwdio i‟w lawn 

botensial.  Ar ôl ymarfer a gwella‟n gwaith 

trwy‟r bore roedd ein lefelau egni yn dechrau 

gostwng cyn hyd yn oed dechrau‟r 

perfformiad terfynol!  Roeddwn yn teimlo‟n 

fwy nerfus y tro yma gan ein bod yn dawnsio 

o flaen pobl roeddem yn eu hadnabod.  

Rhoddodd pawb eu holl egni tuag at y 

perfformiad oherwydd roeddem yn 

ymwybodol mai dyna fyddai ein tro olaf yn 

perfformio‟r dawnsfeydd. Roeddwn i‟n 

teimlo‟n eithaf trist gan wybod hyn.  

Roeddem ni i gyd mor flinedig ar ddiwedd y 

dydd gyda dim egni ar ôl.  Roedd rhaid i 

ddisgyblion Blwyddyn 7 llenwi holiaduron 

ar ein perfformiad a oedd yn gymorth eto er 

mwyn gosod targedau ar gyfer gwelliant yn 

y dyfodol.  Dysgom ni lawer iawn o bethau 

o‟r profiadau yma a dydw i ddim yn gallu 

aros i gario „mlaen â‟r cwrs y flwyddyn 

nesaf.              Sioned Rhys, Blwyddyn 10 

Taith Gwaith Maes yr 
Adran Ddaearyddiaeth 

 
Ddydd Iau 8 Medi gadawodd disgyblion 

Blwyddyn 11 yr ysgol yn llawn cyffro ar eu 

taith i dreulio deuddydd yn Nhresaith - 

pentref arfordirol, er mwyn gwneud gwaith 

maes Daearyddiaeth yn Aberystwyth ar y 

Dydd Gwener.  

   Nos Iau roedd llawer o’r bechgyn yn 

teimlo‟n ddewr iawn a chyn cinio aethant i 

nofio yn y môr!  Pan ddychwelon nhw roedd 

pryd o byrgers a sglodion poeth yn eu haros. 

Cafodd pawb fwyd gyda'i gilydd ac yna 

amser rhydd i ddal lan efo digwyddiadau'r 

haf ac yna amser gwely – yn barod ar gyfer 

gwaith trannoeth!  

   Fore Gwener cododd pawb i frecwast a 

bant â ni ar ein taith i Aberystwyth.  Wrth 

gyrraedd aethom ni i‟r Brifysgol fel bod 

pawb yn gallu cael golygfa dda o‟r dref.  

Yno yn barod i‟n cyfarfod roedd Mr A 

Thomas, ein hathro Daearyddiaeth newydd,  

wedi dod yr holl ffordd i fyny o Langrannog 

lle roedd wedi bod ar y cwrs iaith gyda 

disgyblion Blwyddyn 7!  Roedd y bore yn un 

prysur iawn gyda‟r disgyblion yn gwneud 

holiaduron yn y dref.  Yn y prynhawn roedd 

angen gwneud trawslun strydoedd ar gyfer y 

gwaith cwrs TGAU, yna cafodd pawb 

ychydig o amser i grwydro Aberystwyth a 

dod i adnabod y dre. 

   Ar ein ffordd nol i Dresaith, gwnaethom ni 

ymweld â chofeb Tryweryn er mwyn i‟r 

disgyblion weld drostynt eu hunain hanes 

boddi‟r cwm y maent wedi clywed amdano. 

Unwaith yn nôl yn Nhresaith penderfynodd 

pawb fynd i‟r traeth er mwyn ceisio dal 

gafael ar flâs yr haf!  Roedd rhai yn 

mwynhau nofio yn y môr, eraill yn sgimio 

cerrig yn y dŵr, rhai yn chwarae rygbi a 

chriced ar y traeth.   

  Fore Sadwrn, cododd pawb i arogl o facwn 

ac wyau yn coginio er mwyn gwneud yn 

siŵr bod gan bawb ddigon o egni ar gyfer y 

bore o weithgareddau. Ar ôl i bawb helpu 

allan yn gwacau‟r ganolfan, dechreuom ni ar 

ein taith i Landysul.  

   Wedi cyrraedd, newidiodd pawb yn 

gyflym er mwyn mwynhau eu dewis 

gweithgaredd - rafftio, kayak a cherdded yr 

afon.  Roedd y gweithgareddau yn llawer o 

hwyl  a daeth 2 o‟r gloch yn gyflym iawn a 

rhaid oedd paratoi ar gyfer y daith adre.  

Criw blinedig gyrhaeddodd nôl yng Ngarth 

Olwg - roedd ein gwely yn galw!  

Llongyfarchiadau 

Priodas 

Mae bob amser yn braf llongyfarch ein 

disgyblion a braf hefyd cael cyfle i 

longyfarch ein staff!  Rydym yn llongyfarch 

Miss Lowri Evans ein Harweinydd Cerdd ar 

ei phriodas dros wylia‟r haf!  Llwyddodd hi 

a Tom ddewis bron yr unig ddiwrnod braf yn 

ystod y gwyliau haf.  Pob dymuniad da i Mr 

a Mrs Guy! 

 

Seiclo o John O’Groats i Land's End 

Un arall o‟n staff sy‟n haeddu 

llongyfarchiadau mawr a hynny am orchest 

aruthrol yw Rhodri Thomas, athro 

Gwyddoniaeth.  Mae Rhodri yn seiclwr o fri 

ond yn ystod yr haf seiclodd o John 

O‟Groats i Land's End  - i godi arian i‟r 

elusen Muscular Dystrophy.   Bu‟n seiclo am 

11 diwrnod gyda llawer o gefnogwyr i‟w 

ysgogi ar y ffordd.   Llwyddodd i godi dros 

£1000.00  dros yr elusen.  

 

Taith Blwyddyn 7 i Langrannog Medi 

2011 

Aeth criw brwdfrydig a byrlymus o gant tri 

deg o ddisgyblion Blwyddyn 7 i wersyll 

Llangrannog ar y 7fed o Fedi.  Dyma gyfle 

gwych i ddod i adnabod ein gilydd, 

mwynhau gweithgareddau cyffrous a chael 

hwyl wrth siarad Cymraeg o fore gwyn tan 

nos.  Roedd cyffro mawr wrth i‟r bysiau 

adael yr ysgol a‟r swogs yn codi canu ar 

sawl bws yn ystod y daith!  

   Ar ôl cyrraedd cafwyd profiadau gwych 

wrth wneud pob math o weithgareddau 

cyffrous - gwibgartio, sgïo, adeiladu tîm, 

saethyddiaeth, cwrs rhaffau uchel a llawer 

mwy!  Gyda‟r nosau roedd digon o egni ar ôl 

gan bawb i ddawnsio yn y twmpath a‟r disgo  

- a phawb yn mwynhau. 

   Erbyn diwedd y cwrs roedd disgyblion 

Blwyddyn 7, y swogs a‟r athrawon wedi 

blino‟n lân ond pawb yn gytûn ein bod wedi 

cael cwrs ardderchog a phob un wedi joio 

mas draw! 

   Dyma ddechrau arbennig o dda i Flwyddyn 

7 ar eu gyrfa yn eu hysgol newydd. 



16 Tafod Elái       Hydref 2011 

Pencampwyr Mabolgampau Bl  7-10 

Grŵp Dawns BTEC Bl 10. Nia Barnes, 

Molly Pooley, Sioned Rhys, Tabitha 

Fennell, Anwen Dean, Mathew Gair. 

Disgyblion Blwyddyn 11 yn cymryd 

nodiadau ar ddiwrnod gwaith maes yn 

Aberystwyth 
Rhodri Thomas yn Land's End 

YSGOL GYFUN GARTH OLWG 

Tom a Lowri Guy 

Gwibgartio a 

dringo yn 

Llangrannog 


