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Beth am Gyfrannu Bag? 
 
Eto eleni bydd Merched y Wawr yn edrych am gyfleoedd i wneud 

daioni i eraill. Rydym yn gofyn i’n haelodau a’u ffrindiau gasglu 

pob math o fagiau nad ydynt eu hangen mwyach er budd Cymorth 

Cristnogol. Bydd y bagiau yn cael eu casglu drwy'r flwyddyn a 

byddant yn cael eu gwerthu ar stondin Cymorth Cristnogol yn 

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013.  

   Yn ddiweddar ces y cyfle i weld y math o waith mae Cymorth 

Cristnogol a’u partneriaid yn ei wneud pan es ar daith i Ethiopia 

gyda Branwen Niclas o’r elusen. Mae adeilad maes awyr Addis 

Ababa, y brifddinas, yn fodern iawn ond yr eiliad daethon allan o’r 

adeilad roedd ôl tlodi enbyd yno gyda chardotwyr yn erfyn am 

arian yn y maes parcio ac, yn wir, ym mhob man yr aethon iddynt 

drwy’r wythnos. Roedd yn dorcalonnus gweld cyflwr cyrff 

cymaint ohonynt a gweld y plant wrthi’n cardota. 

   Teithion 1200 milltir yn ne’r wlad yn ystod 

fy arhosiad yno, ac fe ganolbwyntion ar fywyd 

merched. Mae merched Ethiopia yn 

ddinasyddion eilradd ac yn cael eu hystyried 

yn eiddo i’w gŵr a’i deulu. Yn rheolaidd 

maent yn cael eu gorfodi i briodi’n ifanc iawn, 

12 oed ac yn ifancach hyd yn oed, a hynny i 

ddynion llawer iawn yn hŷn na nhw sy’n 

golygu bod nifer o weddwon ifainc yno. 

Byddai unrhyw eiddo ar ôl dyddiau’r gŵr yn 

mynd i’r mab hynaf nid i’r weddw. Mae Cymorth Cristnogol a’i 

phartneriaid wedi creu nifer o grwpiau trafod i’r merched ac mewn 

un ardal roedd un grŵp wedi penderfynu na ddylai’r ferch briodi 

nes ei bod yn 18 oed, gan y byddai hyn yn rhoi cyfle iddi gael 

addysg. Roedd arian ar gael i aelodau’r grwpiau dderbyn 

benthyciadau i brynu geifr falle ac i ddechrau busnesau bach, a 

byddai hyn wrth gwrs yn rhoi hyder ac urddas 

a statws iddynt, ar wahân i roi llaeth i’r plant 

pan fyddai’r geifr yn cael myn. Roedd un 

fenyw yn pobi bara ac yn ei werthu gyda 

phaneidiau o de ar ochr y ffordd ar ddiwrnod 

marchnad. Un arall yn prynu bag mawr o siwgr 

a’i rannu’n fagiau llai a‘u gwerthu hwythau yr 

un dydd yn y farchnad. 

                 Parhad ar dudalen 2 

Cerddorfa Ieuenctid Rhondda Cynon Taf ar daith i’r Almaen (tudalen 3) 

Diweddglo noson arbennig i ddathlu Hanner Can Mlwyddiant 

sefydlu  Ysgol Gyfun Rhydfelen  

Nadol ig  Llawen  
a  Blwyddyn  
Newydd Dda 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Chwefror 2013 
Erthyglau a straeon 

i gyrraedd erbyn 
23 Ionawr 2013 

 

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  

 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 

Canu Carolau 
Nos Iau, 20  Rhagfyr  
o Sgwâr y Creigiau 

 

Canu’r Plygain 
Nos Iau, 10 Ionawr   
Eglwys Pentyrch 
am 7.30 o’r gloch 

Manylion: 029 20890040 

Cydnabyddir Cefnogaeth  

CYLCH 

CADWGAN 

Y PRIFARDD ALLAN LLWYD 

yn siarad ar y testun:  
‘Kate Roberts’ 

7.30pm. Nos Wener  
25 Ionawr 2013   

yn Campws Cymuned Garth 
Olwg, Pentre’r Eglwys 

 
Cydnabyddir cefnogaeth 
Llenyddiaeth Cymru 

Blodau’r Nadolig  

yng nghwmni  

Ann Mears  
 

8.00yh  Nos Fercher 

 12 Rhagfyr 

Tabernacl, Efail Isaf 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

 

Cangen y Garth 

Cyngerdd Nadolig  
 
Coro Angelicus  
gyda  
Côr Godre'r Garth 
a 
Band Pres Dinas Caerdydd 
(Melingruffydd)  
 
7.30yh Dydd Sul 16 Rhagfyr 
Yn: Eglwys y Drindod, Penarth 
 
£8 am docyn 07790934221  

Cyfrannu Bag  (o dudalen 1) 

 

Mae diffyg dŵr glân yn broblem enfawr 

yn y wlad. Gwaith merch yw cael hyd i 

ddŵr, mae’n rhan annatod o waith rhedeg 

y cartre. Gwelir merched yn gweithio tua 

16 – 18 awr y dydd, dynion 7 – 8 awr. 

Mae’r merched yn cario’r dŵr mewn can-

iau plastig 20 litr ac hyd yn oed 25 litr, ar 

eu cefnau gan amlaf. Ces i drafferth mawr 

i godi’r caniau o’r llawr. Gwelsom ferched 

a gerddai o hanner awr y dydd hyd at dair 

awr y dydd un ffordd er mwyn cael dŵr 

glân. Ni fyddai’r dynion yn codi un llaw 

i’w helpu. Mewn un ardal gwelwyd 

merched yn tyllu â’u dwylo yn y tywod ar 

wely afon sych gan ddefnyddio cragen 

fawr o groen pwmpen i godi’r dŵr i’w 

caniau plastig. Gallent wneud hyn yn 

weddol agos i’w cartrefi yn ystod y tymor 

gwlyb ond yn ystod y tymor sych cerddent 

3 awr i ddod o hyd i ddŵr cyn tyllu 3 metr 

i’w gyrraedd . Ers dod adre dwi’n ymwyb-

odol iawn o faint o ddŵr rydym yn ei 

ddefnyddio bob dydd ac yn wir ei wast-

raffu. 

   Mae nifer o bobl wedi cyfrannu bagiau 

eisoes a gallaf eich sicrhau y bydd yr arian 

a gaiff Cymorth Cristnogol am bob un bag 

yn werthfawr iawn, naill ai yn Ethiopia 

neu yn un o’r gwledydd eraill y mae’r 

elusen yn gweithio ynddynt.  

Gill Griffiths 

Llywydd Cenedlaethol  

Merched y Wawr 

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

 

Nos Fercher, Tachwedd 14eg, yn festri 

Bethlehem, Gwelod y Garth, cawsom 

noson wefreiddiol yng nghwmni Sandra 

Rose. Tecstiliau yw maes Sandra ac fe 

soniodd sut y gwnaeth ei thad-cu, oedd 

yn deiliwr, sbarduno ei chariad at 

ddefnyddiau. Daeth â nifer o bethau 

oedd yn drysorau iddi hi, a hefyd nifer o 

eitemau a wnaethpwyd ganddi - 

esgidiau bach cywrain wedi eiu brodio 

a’u haddurno â pherlau, llyfrau bach yn 

croniclo gwyliau gyda lluniau a 

sylwadau am y pethau a welodd. 

Dywedodd ei bod yn mynd â 

deunyddiau gyda hi ar wyliau fel bod 

ganddi rhywbeth i gadw ei dwylo yn 

brysur. Ei thrysor mwyaf yw llyfr o 

luniau, ar y thema Rose, a sylwadau gan 

gyn-ddisgyblion iddi a gyflwynwyd iddi 

ar ei hymddeoliad o Ysgol Gyfun Cwm 

Rhymni. Mae’n amlwg ei bod yn 

athrawes ysbrydoledig ac wedi ennyn 

parch ei disgyblion gyda nifer ohonynt 

erbyn hyn yn dilyn gyrfa ym maes 

t e c s t i l i a u .  D i o l c h  a m  n o s o n 

fythgofiadwy.   
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 
Dilwen Davies Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Bygythiad Adeiladu Tai 
yng Nghreigiau 

 
Mae’r cynnig i adeiladu tua 3,000 o dai ar 

lain las o gwmpas pentref Creigiau wedi’u 

wrthod yn bendant mewn cyfarfod 

cyhoeddus llawn a gynhaliwyd yn Neuadd 

yr Eglwys Creigiau.  O dan gadeiryddiaeth 

y Cynghorydd Wynford Elis Owen, roedd 

y trigolion oedd yn mynychu’r cyfarfod yn 

pleidleisio yn erbyn adeiladu miloedd o dai 

newydd o gwmpas Creigiau, yn unol â 

chynnig Cynllun Datblygu Lleol Cyngor 

Sir Caerdydd. 

   Yn y cyfarfod cyhoeddus cafwyd 

anerchiad gan gyn Arglwydd Faer 

Caerdydd, yr Athro Delme Bowen ac 

arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Sir 

Caerdydd, y Cynghorydd Neil McEvoy. 

   Daeth y cyfarfod i’r casgliad bod y 

trigolion yn gwrthwynebu cynnwys 

Safleoedd E (i’r Gogledd o Gyffordd 33 ar 

yr M4) ac F (i’r De o Greigiau) yng 

Nghynllun Datblygu Lleol Caerdydd 2006 

- 2026 fel y mae oherwydd eu bod yn 

teimlo bod twf arfaethedig o 42% yn y 

boblogaeth yn afreal ac nad oes iddo sail 

gadarn a chredadwy.  Mae’r safleoedd hyn 

yn ymwthiad anaddas i'r llain las – nid yw'r 

rhwydwaith mewnol yn ddigonol i gynnal  

datblygiad o'r maint hwn  

   Mae'r pentref ar gyrion pellaf Cyngor Sir 

Caerdydd a byddai'r adeiladu ychwanegol 

yn gofyn mwy o amser teithio.  Byddai hyn 

ynddo'i hun yn creu effaith negyddol 

ychwanegol ar yr amgylchedd 

   Dywedodd y Cynghorydd Ellis Owen, 

sy’n gadeirydd Cyngor Cymuned Pentyrch, 

"Mae pawb yn derbyn bod angen cael hyd i 

ateb i ddiffyg tai yng Nghaerdydd ond 

mae’r  Cynl lun yn cynrychiol i 

gorddatblygiad helaeth fyddai’n dinistrio’r 

pentref a byddwn yn ei ymladd. 

   “Nid NIMBY ydyn ni ond pwy bynnag 

luniodd y cynllun gwallgof hwn, rhaid eu 

hystyried yn numpties. Mae angen rhoi’r 

cynnig fel y mae ar y silff a’i amnewid gan 

ymagwedd tecach a mwy synhwyrol i 

ddatblygiad cynaliadwy tymor hir 

Caerdydd. 

   “Ffurfiwyd pwyllgor gweithredu ac mae 

deiseb ar y gwell i helpu i arbed pentref 

Creigiau.” 

   Galllwch gysylltu â’r Cynghorydd 

Wynford Ellis Owen ar 07796464045 

Dechreuodd y Nadolig yn gynnar i ni eleni 

ym Menter Iaith Rhondda Cynon Taf pan 

ddaeth plant a theuluoedd o bob cornel o’r 

sir at ei gilydd ddydd Sadwrn yr 17eg o 

Dachwedd i fwynhau diwrnod o hwyl a 

sbri Nadoligaidd ym Mharti Nadolig y 

Porth 2012! Braf iawn oedd gweld 

cymaint yn dod 'nôl i ddathlu’r Nadolig 

gyda ni eto eleni. Diolch yn fawr iawn i 

bawb wnaeth gyfrannu ar y diwrnod. 

Roedd yn ddiwrnod arbennig a hoffwn 

ddymuno Nadolig Llawen i bawb wnaeth 

fynychu! 

   Edrychwn ymlaen at eich gweld chi i 

gyd yn y Flwyddyn newydd! 

Nadolig Clwb 
Rygbi Ponty 

 

Bydd cyfnod y Nadolig yn 

un hynod o brysur i Glwb 

Rygbi Pontypridd, ar ac oddi ar y maes 

chwarae. Mae’r tîm wedi bod yn 

perfformio’n dda ac ar hyn o bryd mewn 

sefyllfa i herio am wobrau yn yr Uwch 

Gynghrair Gymreig a Chwpan Prydain ac 

Iwerddon. 

   Bydd canlyniadau gemau yn erbyn 

Llanymddyfri, Caerfyrddin a Chaerdydd yn 

y Gynghrair a dwy gêm, oddi cartre ac yna 

gartre yn erbyn Leeds Carnegie yng 

Nghwpan Prydain ac Iwerddon, yn cael 

cryn effaith ar obeithion y tîm am 

lwyddiant yn ystod gweddill y tymor. 

   Bydd digon o gyfle i ddathlu’r ŵyl yn 

gymdeithasol ar Heol Sardis hefyd. Nos 

Wener 14eg o Ragfyr mae’r clwb yn 

cynnal ei Ginio Nadolig blynyddol. Mae 

tocynnau ar werth am £25 y pen sy’n 

cynnwys cinio tri chwrs o safon a adloniant 

byw. 

   Y diwrnod canlynol, Sadwrn 15fed o 

Ragfyr, mae Ponty yn chwarae yn erbyn y 

cewri o ogledd Lloegr - Leeds Carnegie. 

Bydd pryd o fwyd a danteithion 

Nadoligaidd ar gael cyn y gêm mewn 

pabell wedi ei chodi ger y maes - pris y 

tocynnau i’r digwyddiad hwn yw £12 y 

pen. 

   Dydd Sadwrn 22ain o Ragfyr mae Ponty 

yn herio Cwins Caerfyrddin ar Heol Sardis. 

Mae Maer Cyngor Rhondda Cynon Taf yn 

cynnal diwrnod i’r brenin yn cyd-fynd a’r 

gêm - diwrnod i’r boneddigion fydd hwn. 

Yn gynwysedig ym mhris y tocyn o £30 

bydd cinio pum cwrs, siaradwyr gwadd sef 

canolwr Cymru Jamie Roberts a’r mewnwr 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Babis, babis, babis ... 

Croeso i'r byd Dafydd Osian Rees, brawd 

bach annwyl i Gruffydd. Cafodd ei eni ar 

y 19eg o fis Hydref. Dwyt ti ddim yn un i 

wastraffu amser Dafydd Osian! 

Llongyfarchiadau mawr i Eleri a Geraint a 

phob hapusrwydd i chi fel teulu bach yn y 

Teras. Mae Mam-gu Margaret a Tad-cu 

Dafydd yn hynod falch ac yn edrych 

ymlaen at y gwarchod! 

   Croeso hefyd i Jac! Bu'r aros amdanat ti 

yn go hir Jac bach! Llongyfarchiadau 

mawr Dr Rwth a Dr Stuart Baines ar 

enedigaeth Jac Ellis ar y 5ed o fis 

Tachwedd. Mae Bobi wrth ei fodd yn cael 

brawd bach newydd - a Thaid a Nain yn 

hynod hapus. Clywed bod Begw ac Efa 

hefyd wrth eu boddau gyda'u cefnder bach 

newydd.   

Taith i’r Almaen 

Yn gynnar fore dydd Gwener y 26ain o 

Hydref, cychwynnodd Cerddorfa 

Ieuenctid RCT ar daith i’r Almaen. Yn 

rhan o’r gerddorfa oedd Heti Edge, Ffion 

Williams, Grace Lindley, Carys Fowler, 

Cassie Bosanko, Bethan Donnelly, Rhys 

Thomas, Dafydd Tudor, Llewelyn Davies, 

Hari Llewelyn, Angharad Davies ag Alys 

John o’r ardal. 

   Trefnwyd nifer o weithgareddau yn 

ystod yr wythnos, gan gynnwys ymweliad 

â phentref Olympaidd Gaeaf Obersdorf, 

lle mae’r record am y naid sgïo hiraf yn 

dal i sefyll. Doedd neb yn sgïo ar y pryd 

gan ei bod hi’n bwrw eira yn rhy drwm! 

   Perfformiodd y gerddorfa mewn 

cyngerdd ar y cyd gyda Ysgol Gerdd 

Ravensburg yn neuadd gyngerdd hardd y 

dref. Bu’r gyngerdd yn llwyddiant mawr. 

   Ar noson olaf y daith arhosodd y 

gerddorfa ym Mharis. Cafon nhw fore o 

ymweld â mannau enwog y ddinas fel y 

Tŵr Eiffel a’r Notre Dame. 

   Diolch yn fawr i’r holl athrawon ac yn 

arbennig i Ms Sian Jenkins am drefnu taith 

bythgofiadwy! 

 

Croeso i’r ardal 

Yn ddiweddar symudodd Darren a Carys 

(merch Cliff ag Eifiona Hewitt) i Feisgyn. 

Gobeithio byddant yn ymgartrefu’n 

gyflym ac yn hapus iawn yn yr ardal. 

chwedlonol Gareth Edwards, a diddanwch 

burlesque gyda’r nos. Bydd yr elw yn 

mynd at gronfa elusen y Maer. 

   I gloi’r hen flwyddyn a chroesawu 

Blwyddyn Newydd 2013 bydd parti mawr 

yn cael ei gynnal yn y clwb nos Lun 31ain 

o Ragfyr. £5 yn unig yw pris y tocynnau, a 

bydd perfformiad byw gan y diddanwr 

Tony Gasper. 

   Bydd croeso cynnes i bawb ymweld â 

Chlwb Rygbi Pontypridd, i wylio gêm neu i 

un o’r digwyddiadau cymdeithasol dros y 

‘Dolig. Mae’r manylion i gyd ar wefan y 

clwb: www.ponty.net  
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Tonyrefail (Tudalen 11) 

Pastor Bluto yn ymweld â’r Cylch Meithrin 

Hayley a Dan yn theatr y Ton 

Diwedd Hydref fe gyrhaeddodd Angharad 

Llywarch yn Ysbyty Singleton, Abertawe - 

merch fach i Eiry Miles a Dai Brier, Pontard-

dulais, chwaer i Gwyn ac wyres fach i Gina 

a Gareth, Graigwen., Pontypridd 

Llongyfarchiadau i Angela a Gareth Rees, Y 

Comin ar enedigaeth Mali Jemeima Cein-

wen. Chwaer newydd i Elin. 

Pontypridd (Tudalen 8) 

Parti Nadolig Menter Iaith ym Mharc Treftadeth y Rhondda 

Croeso i'r byd i Jac Ellis Baines 

a anwyd ar noson Guto Ffowc i 

Rwth a Stuart Baines, Y Rhath, 

Caerdydd - brawd bach i Bobi, 

cefnder newydd i Begw ac Efa, 

nai i Bethan a Gid ac ŵyr arall i 

Meira a Wynford Ellis Owen, 

Creigiau.  

Ganwyd Dafydd Osian Rees, ail 

fab Eleri a Geraint, Creigiau,  ar 

19eg Hydref. 

Creigiau (Tudalen 3) 

Criw yr Urdd a Mentrau Iaith Cymru aeth i Batagonia fis Hydref (tudalen 7) 

Mae’r Meuryn mawrfrydig mo’yn mawrygu’r menywod - melys moes mwy. 

Brethyn Cartref Clwb y Dwrlyn  
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Croeso 
Croeso i Sara a Mark Rogowski a Twm i’w 

cartref  yn Heol Penuel. Dymunwn bob 

hapusrwydd a dedwyddwch iddynt fel teulu 

bach ar eu  haelwyd newydd. 

 

Ymddeoliad 
Dymunwn yn dda i Mal Jones , Penffordd, 

wedi iddo ymddeol o’i swydd fel athro Celf 

yn Ysgol St. John the Baptist yn Aberdâr. 

Mae ganddo gyfle yn awr i fwynhau’r 

garddio a’r gwyliau gyda Gwyneth. 

 

Taith i Ethiopia  
Da yw croesawu Gill Griffiths, Llywydd 

Cenedlaethol Merched y Wawr yn ôl wedi 

ei hymweliad ag Ethiopia.    Darllenwch yr 

hanes ar dudalen 1. 

 

Brethyn Cartref 
Ym mis Tachwedd Noson Brethyn Cartref 

a  gynhaliwyd gan Glwb y Dwrlyn - noson 

o gystadlu rhwng y merched a’r dynion ar 

sail deunydd wedi ei baratoi ymlaen llaw a 

chyflwyniadau ar y pryd.  Geraint Hughes 

oedd y beirniad gydag Enid (neu Samantha 

ar gyfer y noson) yn cadw’r sgôr, a 

llywyddodd y noson yn ei ffordd ddihafal, 

ffraeth ei hun. ‘Roedd pawb yn eu dyblau 

wrth iddo ddarllen a chyflwyno sylwadau 

ar y cerddi a’r brawddegau a rhoi ei farn ar 

y sgetsys, y deialogau a’r canu corawl. Teg 

dweud bod gwisgoedd y merched wedi 

creu argraff ddofn. Un arall o 

uchafbwyntiau’r noson oedd y Dawnsio 

Gwerin. Yr arwr yn ddiau oedd Daniel 

Jones o’r Creigiau yn dawnsio dawns y 

glocsen. Ond yn y diwedd , er gwaetha’r 

seboni ar y beirniad gan y ddwy  ochr, 

roedd y sgôr yn gyfartal – heblaw am ryw 

hanner marc ychwanegol i’r dynion a 

ymddangosodd o rywle ar y funud olaf! 

‘Roedd y beirniad wedi  dod â thlws ar 

gyfer y buddugol  – sef tlws y nodwydd - 

ac fe’i cyflwynwyd yn urddasol gan Enid i 

Peter, capten y dynion. Chwarae teg, bu ef 

yn ddigon o ŵr bonheddig i’w rannu gydag 

Eirlys, capten y merched. 

   Soniodd Geraint ar y cychwyn bod rhyw 

ddeuddeng mlynedd wedi mynd  ers iddo 

gynnal noson Brethyn Cartref yn y Dwrlyn. 

Yn wyneb y gymeradwyaeth ar y diwedd, 

a’r chwerthin iach drwy gydol y nos, mae’n 

siwr na fydd angen aros cyhyd tan y tro 

nesa’. Diolch yn fawr iawn i Geraint a 

Samantha (sori, Enid) am arwain noson 

arbennig iawn ac i’r llu a gyfrannodd at yr 

hwyl. 

   Dyma flas ar rai o’r cynigion. 

Neges Destun: 

Brethyn Kartre?  Woz @? Tweed? 

 

Pob gair yn dechrau gyda’r llythyren M: 

Mae mileindra mewn magnel,  

mae maddeuant mewn mynwent.  

Parodi ar y gerdd Aberdaron.   

 

Pan fwyf yn hen a diflas, 

A’m gwep yn hir a blin, 

Yn cwyno fel ‘rhen Meldrew, 

A’m pensil heb ‘run min; 

Meddyliaf am y Sosban 

Fu’n berwi ar y tân, 

A chlywaf fois Y Strade 

Yn morio geiriau’r gân. 

 

Pan fwyf yn hen a diflas, 

A’r nos yn dywyll ddu, 

A dreigiau hyll iselder 

Yn bygwth o bob tu; 

Fe gofiaf am y Sosban 

Fu’n berwi ar y tân, 

Ac arwyr glew Y Sgarlets 

Fu’n ysbrydoli’r gân. 

 

Pan fwyf yn hen a diflas, 

A deigryn ar fy moch, 

A braw yn cydio ynof 

Wrth glywed cnul y gloch; 

Fe gofiaf am y Sosban 

Fu’n berwi ar y tân, 

A’m holl gyfeillion annwyl 

Fu’n bloeddio geiriau’r gân. 

 

Pan fwyf yn hen a diflas, 

A chryndod yn fy llaw, 

Yn gaeth i’m cadair olwyn 

Yn ofni’r hyn a ddaw; 

Fe ganaf gân y Sosban 

Fu’n berwi ar y tân, 

A’r dagrau’n llifo’n llawen 

Wrth ddyblu geiriau’r gân. 

     Geraint Wyn Davies 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Tonyrefail  

 
Diwrnod Pontio Technoleg 

Yng nghanol mis Hydref, agorwyd drysau 

Ysgol Llanhari ar gyfer disgyblion 

blwyddyn 6 wrth iddynt gynnal Diwrnod 

Pontio Technoleg. Roedd nifer o 

weithgaredd diddorol wedi’u trefnu ar eu 

cyfer, yn cynnwys creu tŷ a bwyd i adar. 

Cafodd pawb ddiwrnod ardderchog ac 

rwy’n siŵr eu bod yn edrych ymlaen at y 

flwyddyn nesaf yn barod! 

 

CRACh-Disgo Calan Gaeaf 
Diolch yn fawr iawn i aelodau’r 

Gymdeithas Rieni am drefnu disgo Calan 

Gaeaf llwyddiannus i’r plant. Roedd 

digonedd o hwyl gyda’r neuadd wedi’i 

addurno’n arswydus, cerddoriaeth calan 

gaeaf bywiog a chyfle i brynu cŵn poeth. 

Roedd y plant wedi gwneud llawer o 

ymdrech i wisgo i fyny gyda rhai yn edrych 

yn frawychus iawn! 

 

Sul y Cofio 
Aeth disgyblion o Flwyddyn 6 i 

gynrychioli’r ysgol ym mynwent Trân  

Tonyrefail yn ystod gwasanaeth Sul y 

Cofio. Diolch yn fawr iddynt hwy. 

 

Croeso nôl 
Croeso nôl i Mr Owen Phillips sydd wedi 

dychwelyd i’r ysgol wedi absenoldeb byr 

dymor ar ôl triniaeth ar ei droed. Rwy’n 

siŵr fod blwyddyn 4 yn hapus iawn i’w 

gael yn ôl yn yr ysgol! 

 

Diwrnod Plant Mewn Angen  
Eleni, cynhaliwyd ein diwrnod Plant Mewn 

Angen ddydd Gwener Tachwedd 16eg ac 

roedd cyfle i’r plant ddod i'r ysgol yn 

gwisgo rhywbeth diddorol ar eu pen! 

Roedd yr ysgol yn llawn o hetiau/wigiau 

llachar a lliwgar! Casglwyd y swm 

anrhydeddus o £220  - diolch yn fawr i 

bawb am wneud y diwrnod yn un 

llwyddiannus!  

 

Brodyr Gregory 
Cafodd blynyddoedd 1 i 4 gyfle i weld 

cynhyrchiad unigryw'r Brodyr Gregory am 

faterion amgylcheddol megis ailgylchu a 

lleihau gwastraff yn y cartref. Roedd y 

plant wir wedi mwynhau dysgu’r holl 

ganeuon gan ymuno yn y canu yn ystod y 

perfformiad. Roedd y sioe yn ffordd wych 

o drosglwyddo'r neges am bwysigrwydd  

ailgylchu, gofalu am yr amgylchedd a 

lluchio sbwriel. 

 

Pantomeim 
Aeth disgyblion y Dosbarth Derbyn a 

Blynyddoedd 1 a 2 i’r Miwni ym 

Mhontypridd i weld Martyn Geraint a’i 

ffrindiau yn cyflwyno hanes merch fwyaf 

enwog y byd pantomeim, sef, Sinderela. 

Roedd awyrgylch gwych yn y theatr gyda 

phawb wrth eu boddau yn chwerthin a 

chanu.  

Brawddeg - Côr y Mochyn Du 

Criw o rai ymroddgar, merched o chwaeth 

yn nwylo dynion uchelgeisiol! 

 

Cwpled caeth i gynnwys y gair Sam 

 

Yn gyrliog, ac ar garlam, 

Gŵr y sws yw Gari Sam. 

 

Penlinie Sam sy’n giami, 

Ei gân o hyd yw Hogia “knee”. 

 

Cwpled Epigramatig: Cynghorion 

 

Hen eiriau’r un mor gywrain 

Yn cŵl ar y Kindle cain. 

 

I’r henwr, cof yw profiad 

A heno, byr ei barhad. 

 

Enfys ddaw wedi’r gawod 

A haul ar fryn a fyn fod 

 

Os disgyn wna’r tarth 

Na cherddwch y Garth 

 

Os gwenu wna’r haul os disgyn wna’r tes, 

Tramgwywch Y Garth fe wnaeth i chi les. 

 

Wrth gerdded hyd y llwybrau 

Na sathrwch y beddrodau. 
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Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth 

 
‘Anas ac Ynotrwdd Bethlam!’ [paratowyd 

gan Ifan Roberts ar gyfer Y Tyst.] 

 

Ar fore Sul, Tachwedd 18fed, bu 

Bethlehem, Gwaelod-y-garth, yn dathlu 

penblwydd y Tŷ Cwrdd yn 140 mlwydd 

oed. Yng nghwmni aelodau’r chwaer 

eglwys, Bethel, Caerffili, cafwyd peth o 

flas y dyddiau fu a chyfle i ddiolch am yr 

addoli, yr afiaith a’r atgofion. Asgwrn cefn 

yr oedfa ddiolch o fawl oedd cyflwyniad 

gorchestol gan yr academydd a’r ieithydd, 

Yr Athro Peter Wynn Thomas, am hanes 

addoli yn yr ardal ac, yn fwyaf penodol, am 

yr adeilad presennol. Yn ogystal â’n goleuo 

am yr holl weithgaredd a fu yn yr “Ail 

Fethlehem”, un o elfennau hynotaf ei 

gyfraniad oedd ail-gyflwyno tafodiaith 

hyfryd y Wenhwyseg i’n clyw. Os nad 

ydych chi’n gyfarwydd â hi, oedwch a 

phendronwch uwch y geiriau isod.  

   “Ma gwyr Ciatw yn gwed bod ryw 

ynotrwdd yn perthyn i’r tŷ cwrdd ’yn. A 

ma Alwyn yn gwed taw’r ynotrwdd yw taw 

Bethlam yw’r unig dŷ cwrdd o’i fæth ar ôl 

yn y partha ’yn. Wel sa gwyr Ciatw yn 

gwpod popith am anas yr adeilad, ma’n 

bosib y newitsan nhw ’u meddwl amdano.  

Wath ma fa wedi newid cryn dicyn ers iddo 

gæl ’i gwnnu. 

   “Eddi chi allwch weld Bethlam ar y we. 

A chi allwch drydaru Bethlam. Ma ynny 

i’w ddishgwl wath ma gwyr Bethlam wedi 

dwlu ar ddatblygiada technolegol ariôd. A 

pin cwnnwd Bethlam, nw fynson y 

dechnoleg ddiweddara ’ma. Odd tanllwth o 

dæn ar yr ochor with, a tu ôl i’r tæn odd 

bwylar mawr yn twymo’r dŵr i wresoci’r 

pipa. Fi alswn i feddwl bod ynny’n golycu 

bod raid i rwyn fod yma drw’r nos, ne’n 

weddol fora o lia, i lwytho glo ar y tæn ac i 

siciráu nag odd a’n diffod.  

   “Wenny odd lampa oel ar ’yd y welydd, a 

pin dæth y gas i’r pentra, nw fynson lampa 

gas yn ’u lle nhw. A pin odd y lampa gas 

wedi ’u cynnu, chi glywsich eu sŵn nhw 

yn shio yn y gwasanath. 

   “Odd sŵn y lampa gas yn arbennig o 

amlwg pin fysa ‘i’n dawal. Fel yn ystod y 

cymundab. Ac odd peth arath yn ots 

bothdu’r cymundab. Pawb a’i ffiol fæch yw 

’i eddi. Ond slawar dydd dodd dim cwpana 

bæch i ddal y gwin. Dou gwpan pewtar 

mawr odd. Un i’r ochor dde a’r næll i’r 

ochor with. Ac on ni’n paso’r cwpan o’r 

naill i’r næll. 

   “Peth arath sy wedi newid yw’r farnish. 

Peth dweddar yw’r paent gwyn a glæs. 

Slawar dydd odd y cyfan wedi ’i farnisho’n 

frown. Oerwydd ynny odd y tu fiwn i weld 

yn dwyllach lawar nag yw a eddi. 

   “Ond y peth sy’n gwbwl wanol eddi i’r 

’yn odd a ar y dychra yw’r pulpud. Pulpud 

newydd yw wn. Odd yr en un yn waniath 

peth oltwgeddar. Ryw bren coch fel 

maogani odd a. A næci un sgwær fel wn, 

ond un crwn. Ac yn lle bod yn solat fel 

hwn, odd ffyn rownd i’r ymylon. Ac achos 

nag odd dim byd rynt y ffyn, chi welsich 

goesa’r pregethwr pin odd a yn y pulpud. 

Ond fe æth y pren i bryfetu ac odd yn raid 

gwaretu’r en bulpud. Odd rai’n cretu bod y 

pulpud newydd fel bocs y tyst mwn llys 

barn. Ond fe ddwad rai o’r en bobol wthto i 

taw ap a damwin yw unryw debycrwdd 

rynt y pulpud a bocs y tyst. 

   “A dodd dim o’r gwaith plastar ffansi ma 

y tu ôl i’r pulput. Ryw annar cylch wedi ’i 

baento odd no, ac atnod rownd i’r annar 

cylch. A ma’n sobor o flin gin i na wn i 

beth odd yr atnod. 

   “Ma organ ginnin ni eddi ond ar y dychra 

odd dim un organ yma. Fe fysa’r codwr 

cianu yn iwso pitshfforch. Odd a wastod yn 

cario’i bitshfforch yn ’i bocad, a’i swno ’i o 

flæn pob emyn yn y cyrdda i fod yn siwr 

bysin ni’n starto mwn tiwn.  

   “Odd un peth yn ots yn y sêt fawr ed. Chi 

glywsoch am flwch llwch. Ar gyfar pobol 

sy’n smoco, yntyfa. Wel odd dou flwch 

itha tepyg i flycha llwch yn y sêt fawr ond 

ta dou flwch pwyri oen nw. A’r reswm on 

nw ma odd bod rai o’r diaconiid yn gwitho 

yn y gwaith glo. Ac odd y lluwch yn mynd 

iddu sgefin nw. Ac amball waith odd isha 

peiri’r lluwch mæs o’u sgefin yn ystod y 

gwasanath. Ac odd amball un yn cnoi baco. 

A pin bysa’r baco’n colli ’i flæs odd isha 

peiri wnnw mæs ed.” 

   Mae dyled yr eglwys yn fawr i Peter am 

ei waith ymchwil trylwyr, ac i’r holl 

aelodau eraill fu’n rhan o’r oedfa: Ann 

Williams, yr aelod hynaf; Jean Blyth a 

Mary Edwards, yr unig ddwy o’r aelodau 

gwreiddol sydd wedi eu magu yng 

Ngwaelod-y-garth; Y ddwy Eirlys Davies 

am eu darlleniadau; Delyth Evans a’r 

Pedwarawd fu’n canu dan yr hen drefn ac i 

Rhodri Gwynn Jones am gyfansoddi emyn 

o ddiolch a Marian Ifans am y gacen pen-

blwydd.  

   Nid oes ofod yma i gynnwys cofnod 

llawn am hanesion fel galw’r “bachgen 

bregethwr” hwnnw yn ei arddegau o 

bellafion Ynys Môn, cwmnïau drama R G 

Berry, achau’r hen deuluoedd fu’n gefn i’r 

achos, tanchwa yn y lofa gerllaw.  

 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 

a.m. oni nodir yn wahanol) : 
Fe fydd y Nadolig ar ein gwartha’ wrth 

reswm, a bydd paratoi trwyadl unwaith eto 

eleni ar gyfer y gwahanol oedfaon a 

digwyddiadau sy’n gwneud tymor y 

Nadolig ym Methlehem yn un mor hynod, 

ac mae gweld y teulu cyfan yn dod at ei 

gilydd ar Fore’r Nadolig yn wledd arbennig 

iawn i bawb. 

 

Mis Rhagfyr 2012: 

2il       Emlyn Davies 

9fed     Oedfa Gymun Parchedig  R. Alun 

Evans (Gweinidog) am 5:00 p.m.

[SYLWER] 

16eg    Bore - Ymweld â Chartref yr 

Henoed 

            Nos – 9 Llith a Charol am 5:00 p.m.  

Yna i ddilyn, Canu Carolau o amgylch 

Gwaelod-y-garth 

23ain     Cyflwyniad Nadolig y Plant 

25ain     Oedfa ar Fore’r Nadolig am 10:00 

a.m.  

30ain     Parchedig Dafydd Owen 

Mis Ionawr 2013: 

6ed         Parchedig Robin Samuel 

13eg       Bore - Oedfa Gymun Parchedig  

R. Alun Evans (Gweinidog)  

               Nos -  Gwasanaeth Plygain am 

4:30 p.m.  

20fed      Parchedig Lona Roberts 

27ain       Parchedig R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

 

   Cynhelir Ysgol Sul i’r plant bob Sul 

heblaw am wyliau Ysgol a hynny i gyd 

fynd ag amser yr oedfa am 10:30 a.m. 

  Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem sydd 

i’w chanfod ar  www.gwe-bethlehem.org  

   Hefyd dilynwch ni ar gyfri trydar 

(twitter)  @gwebethlehem. 

   Os oes chwant troi i mewn i oedfa 

rhywbryd yn y dyfodol, bydd croeso 

twymgalon yn eich disgwyl bob amser  ym 

Methlehem, Gwaelod-y-garth.   

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda 

i bawb o bobl Bethlehem a’r byd 

Digwyddiadau i 
ddysgwyr 

 
Clwb Cinio Ton-teg 
Ll e o l i ad  Cafe  Ran a ,  Ton - te g  

1 p.m.  Dydd Mawrth cyntaf y mis - 

5 Chwefror, 5 Mawrth, 7 Mai, 4 Mehefin 

 

Gwasanaeth Carolau Ton-teg 

Lleoliad Capel Salem, Ton-teg  

Dyddiad 12 Rhagfyr 2012 11 a.m.  

Cyswllt Ifan: 01443 482 555 / 

idylan@glam.ac.uk 

 

Clwb Cinio Prifysgol Morgannwg - 

Trefforest 
Dyddiad y digwyddiad: 14 Rhagfyr 2012 1 

p.m. – 2 p.m.  

Agored i ddysgwyr o bob lefel, a siaradwyr 

rhugl. Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg yn 

ystod gwyliau’r haf.  

 

Penwythnos Cymraeg i’r Teulu  
Lleoliad Gwersyll yr Urdd, Llangrannog  

Dyddiad 15 - 17 Chwefror 2013 

Cyswllt Ifan: 01443 482 555 / 

idylan@glam.ac.uk  

 

Eisteddfod y Dysgwyr 
Lleoliad Canolfan Garth Olwg, Pentre'r 

Eglwys. Dyddiad 15 Mawrth 2013 7 pm. 

Cyswllt Ifan: 01443 482 555 / 

idylan@glam.ac.uk 

 

Manylion pellach: 
Ifan Dylan, Swyddog Dysgu Anffurfiol 

01443 482 555.   idylan@glam.ac.uk  

Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg, 

Ystafell D116 

Prifysgol Morgannwg, Pontypridd 

CF37 1DL. 

http://welshlearners.glam.ac.uk/cymraeg/ 

http://www.gwe-bethlehem.org/
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GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Sul y Cofio 
Roedd y tywydd yn braf a’r haul yn 

disgleirio bore Sul Tachwedd 11eg a 

daeth  tyrfa i’r Parc i sefyll wrth y cloc sy’n 

sy’n gofgolofn i’r rhai a fu farw yn 

rhyfeloedd y ganrif diwethaf. Am un ar 

ddeg o’r gloch galwodd Henrike Haye am 

ddwy funud o dawelwch  i gofio amdanynt. 

(Brodor o Amsterdam sy wedi dysgu 

Cymraeg yw Henrike sy’n Ddarllenwr yn 

yr Eglwys). Cymerwyd rhan gan 

yr  Uwchgapten Doreen Jones ar ran 

Byddin yr Iachawdwriaeth a Mrs Holden ar 

ran Eglwys y Graig, ac yna daeth pobl 

ymlaen i osod Torch neu Groes Pabi wrth 

wrth waelod y cloc er cof am blant Gilfach 

a fu farw yn y Rhyfeloedd. Coffa da 

amdanynt. 

  

Rygbi 
Ym mis Rhagfyr bydd Merched Clwb 

Rygbi Gilfach yn chwarae yn erbyn Quins 

Caerfyrddin, ond yn lle chwarae yng 

Ngaerfyrddin mae’r ddau dîm wedi cael 

gwahoddiad i chwarae ar Barc y Scarlets. 

Bydd y dydd yn dechrau gyda Sesiwn 

Hyfforddi gyda hyfforddwyr y Scarlets yn 

eu Ysgubor Hyfforddi  ac yna maent wedi 

cael  tocynnau i weld y Scarlets yn chwarae 

Ulster, ac yn goron i’r cyfan byddan nhw’n 

cael chwarae yn erbyn y Quins ar Barc y 

Scarlets am gwarter awr yn ystod yr egwyl. 

Mae hyn yn anrhydedd fawr ac mae’r 

rhieni a phawb sy’n gysylltiedig a’r tîm am 

ddiolch yn fawr iawn i’r Scarlets am roi’r 

cyfle yma i’r merched.   

Cyrsiau’r flwyddyn newydd i Oedolion 
Mae Menter Caerdydd yn cynnal nifer o 

ddosbarthiadau dydd a nos i oedolion ar 

ddechrau 2013. Bydd croeso i aelodau hen 

a newydd yn y cyrsiau sy’n parhau yn y 

flwyddyn newydd -  Cadw’n Heini 55+, 

Ymarfer eich Gitâr, Cwiltio, Clytwaith, 

Gwnïo a Gwau, Eidaleg, Sbaeneg a 

Ffotograffiaeth. Bydd dau gwrs newydd 

sbon yn dechrau yn ystod mis Ionawr  - 

Sgriptio ac Ymarfer Circuits. I  gofrestru 

ewch i’n gwefan mentercaerdydd.org neu 

ebost:  aweldavies@mentercaerdydd.org  

 

Clybiau Plant Ionawr 2013 
Bydd holl glybiau plant y Fenter yn parhau 

yn y flwyddyn newydd, a’r niferoedd yn 

mynd o nerth i nerth. Yn ogystal â’r 

clybiau presennol bydd Clwb Criced dan 

do newydd yn dechrau ar Ionawr 17 yng 

Nghanolfan Cenedlaethol Criced i blant 

bl.4. Bydd sesiwn nofio i ddechreuwyr 

ychwanegol yn dechrau hefyd yn Nhrelái 

10.30-11 ar y 12fed o Ionawr.  Am ragor o 

fanylion ewch i mentercaerdydd.org neu e-

bost leanne@mentercaerdydd.org  

 

Plantos Heini 
Cwrs newydd i hybu datblygiad corfforol 

plant rhwng 2 a 4 oed gan fagu hyder 

mewn awyrgylch hwylus ac anffurfiol. 

Bydd y cwrs 10 wythnos yn cael ei gynnal 

yng Nghanolfan Ieuenctid Canol Caerdydd, 

yn Sblot ac yn dechrau Dydd Gwener, 

Ionawr 11. £30 bydd cost y cwrs. Am fwy 

o fanylion, ewch i wefan y Fenter, neu e-

bostiwch marirhys@mentercaerdydd.org 

Mae’r cwrs yn cael ei drefnu mewn 

partneriaeth rhwng y Fenter ac Adran 

Chwaraeon yr Urdd. 

 

Tafwyl 2013 
Gyda phleser mawr mi allwn gadarnhau 

dyddiad Gŵyl Tafwyl 2013, sef dydd 

Sadwrn, Mehefin 15. Byddwn yn adeiladu 

ar lwyddiant Tafwyl 2012 ac unwaith eto’n 

cynnal prif ddigwyddiad yr ŵyl yng 

Nghastell Caerdydd ar y dyddiad hwn. 

Bydd y dathliadau’n parhau tan nos Wener, 

Mehefin 21. Cofiwch gadw golwg ar y 

wefan - www.tafwyl.org, ein tudalen 

Facebook, a’n cyfrif Twitter.  

 

Cwis y Mochyn Du 
Bydd cwis Nadolig y Fenter yn cael ei 

gynnal Nos Sul, Rhagfyr 16 a bydd cwis 

cyntaf 2013 ar Nos Sul, Ionawr 27 yn y 

Mochyn Du am 8pm. £1 y person. Mae 

croeso cynnes i bawb!  

 

Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen 

Beth am drefnu ‘DWYNWEN-O-GRAM’ i 

rywun arbennig i ddathlu Santes Dwynwen 

ar Ionawr 25?! 

   Enwebwch eich gŵr, gwraig, cariad, 

ffrind i dderbyn ‘DWYNWEN-O-GRAM’ 

arbennig Menter Caerdydd!  Fe fydd TRI 

pherson lwcus yn derbyn tusw o flodau 

arbennig Dwynwen i ddathlu Diwrnod 

Santes Dwynwen ar Ionawr 25, 2013. 

Ebost enwebu: 

 leanne@mentercaerdydd.org gan nodi pwy 

sy’n haeddu’r ‘DWYNWEN-O-GRAM’ a 

pham! Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau 

yw Dydd Llun, Ionawr 21, 2012. 

 

“Pythefnos perffaith ar y Paith” 
Dyna sut y disgrifiodd Anna Powys o 

Ysgol Plasmawr y daith ddiwedd Hydref 

pan ymwelodd 22 o bobl ifanc â'r Wladfa 

yn rhan o gynllun ar y cyd â’r Mentrau 

Iaith ac Urdd Gobaith Cymru. Bu Menter 

Iaith Patagonia yn cydweithio i gynnig 

profiad arbennig iawn i’r criw o 

ddisgyblion o sawl ysgol gan gynnwys 

Ysgol y Preseli, Maes yr Yrfa, Bro 

Morgannwg a Phlasmawr. Yn ystod eu 

hymweliad bu’r criw yn brysur iawn yn 

peintio waliau Ysgol Feithrin y Gaiman ac 

Ysgol Gymraeg yr Andes, dysgu sesiynau i 

ddisgyblion Coleg Camwy, cystadlu yn 

Eisteddfod y Wladfa a chymryd rhan mewn 

sawl cyngerdd, cymanfa ganu a thwmpath. 

Roedd yn brofiad bythgofiadwy i’r criw, 

tra hefyd yn gyfraniad gwerthfawr iawn i'r 

gymuned Gymraeg ym Mhatagonia. 

Meddai Rhun Wmffre Dafydd,  o Ysgol 

Bro Morgannwg “Pythefnos gorau fy 

mywyd! Profiad anhygoel, lle anhygoel 

gyda phobl anhygoel! “ 

 

Côr Plant Caerdydd 
Yn ystod mis Tachwedd rydym wedi 

cyfweld â dros 1000 o blant ac ymweld â 

dros 12 o ysgolion er mwyn dewis 100 o 

blant i fod yn aelodau o Gôr Plant 

Caerdydd. Bydd y côr, dan arweiniad Mrs 

Marian Evans, yn cynnwys plant o 

flynyddoedd 4, 5 a 6 o bob ysgol Gymraeg 

yn y ddinas. Bwriad y côr newydd fydd 

datblygu a dysgu sgiliau corawl, lleisiol, 

perfformio a chynnig cyfleoedd 

cymdeithasu gyda phlant o whanaol 

ysgolion. Bydd y côr yn  cwrdd yn festri 

Capel Salem, Treganna, bob Nos Lun 

rhwng 4.30pm a 5.30pm ac yn dechrau fis 

Ionawr. Am fwy o wybodaeth, neu os 

hoffech drefnu perfformiad gan y côr, 

cysylltwch â  leanne@mentercaerdydd.org 

neu ffoniwch 2068 9888 

 

Rhaglen Hyfforddiant trwy gyfrwng y 

Gymraeg 
Mae Menter Caerdydd wedi cydlynu 

rhaglen o gyrsiau hyfforddiant cyfrwng 

Cymraeg ar gyfer unigolion sy’n gweithio, 

sy’n astudio neu’n gobeithio dilyn 

gyrfaoedd ym meysydd gofal plant, 

addysg, chwarae neu waith ieuenctid.  

Rydym wedi bod yn trafod yn helaeth cyn 

cadarnhau’r cyrsiau er mwyn sicrhau bod 

yr arlwy yn addas, rhesymol a pherthnasol.  

Mae nifer o’r cyrsiau’n cynnig achrediad 

Lefel 2, neu dystysgrif/gymhwyster gan 

Gyrff Cenedlaethol a bydd y ffioedd 

cofrestru yn amrywio o £20 i £60.  Bydd y 

cyrsiau’n cael eu cynnal rhwng Ionawr a 

Mehefin 2013. I dderbyn gwybodaeth drwy 

ebost: angharad@mentercaerdydd.org 

neu ewch i’r wefan am restr lawn o’r 

cyrsiau. Mae’r holl gyrsiau’n cael eu 

cynnal mewn partneriaeth â Chyngor 

Caerdydd. 

Llwyddiant Côr 
Godre’r Garth 

 

Llongyfarchiadau i Côr Godre’r Garth 

enillodd y wobr gyntaf yng Ngŵyl Gorawl 

Gogledd Cymru, Llandudno. Mae’r côr yn 

parhau’n brysur iawn gyda cyngherddau yn 

Efail Isaf a Phenarth cyn y Nadolig. Yn y 

flwyddyn newydd bydd y côr yn cychwyn 

dysgu gwaith Karl Jenkins ar gyfer 

cyngerdd yn Llanbedr Pont Steffan. Mae 

croeso i aelodau newydd ymuno ar nos Sul 

am 7.30 yn Neuadd Efail Isaf. 

mailto:sy@n
http://www.tafwyl.org
mailto:leanne@mentercaerdydd.org
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Ysgol  y Dolau GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Techniquest 

Fel rhan o’n thema ‘O Dan Y Croen’  

aeth Blynyddoedd 5 a 6 i ‘Techniquest’ 

Caerdydd, i weld arddangosfa ar y corff 

dynol.  Roedd llu o weithgareddau gan 
gynnwys jigsô’r sgerbwd a’r organau 

mewnol, pwmpio aer i ysgyfaint iach ac 

ysgyfaint afiach, a symud celloedd o 

amgylch y system cylchrediad gwaed. 

Roedd sioe ar ddiwedd y diwrnod  yn 

dangos sut mae’r corff yn gweithio. 

   Hefyd, aeth plant y Feithrin a Derbyn i 

Dechniquest  Caerdydd ddydd Iau 

Hydref y 4ydd. Cafodd y plant  hwyl a 

sbri yn archwilio ac yn arbrofi’r 

arddangosfeydd gwyddonol gwahanol. 
Fe wnaeth y plant cwrdd  â Delyth y 

Ddraig a oedd yn cael parti yn y ffair! Fe 

wnaeth y plant gwblhau amryw o heriau, 

megis adeiladu corff dynol a  gosod 

dannedd o fewn ceg enfawr! 

Roedd pawb wedi mwynhau! 

 

Cyngor Ysgol 

Gan ddilyn proses o ddatgan diddordeb 

trwy lythyr at y Prifathro, anerchiadau ac 

etholiadau, mae gennym ni Gyngor 
Ysgol newydd ar gyfer y flwyddyn hon. 

Llongyfarchiadau i - Jack Teisar 

(Cadeirydd) Daniel Welsby (Is-

Gadeirydd) Jade Conway (Ysgrifennydd) 

Mali Rhys-Thomas and Emily Williams 

(Trysoryddion) Morgan Leyshon and 

Jack Dauncey (Swyddogion Y Wasg) 

Abby Vickers, Cordelia Evans and 

Megan Price (Siop Ffrwythau) Jacob 

Dobbins and Megan Winterburn 

(Gemau’r Iard).   
 

Pêl-rwyd 

Roedd ein gêm agoriadol eleni yn erbyn 

Ysgol Iau Pencoed, gyda charfan newydd 

sbon. Roedd y merched wedi 

ymdrechu’n galed, ond wedi colli’r gêm 

gyntaf 8-0, ond wedi brwydro nôl i golli 

3-2 yn yr ail gêm. Da iawn ferched! 

 

Rygbi  

Aeth 11 o’n disgyblion i dreialon Ardal 
Pontypridd o dan 11. Roedd y 

gystadleuaeth ar gyfer lle ymysg carfan o 

30  yn ffyrnig. Llwyddodd Jack Teisar, 

Jack Dauncey a Riley Howells i ennill 

lle . Da iawn chi,  fechgyn a phob hwyl.  

 

Zoolab 

Cafodd  Blynyddoedd 5 a 6 sesiwn 

ddiddorol gyda’r ‘ZooLab’ ddechrau mis 

Hydref. Gwelwyd sut mae anifeiliaid 

amrywiol yn debyg neu’n wahanol i 
fodau dynol. Roedd y plant wedi gweld a 

chyffwrdd ag anifeiliaid megis nadredd, 

malwod Affricanaidd a llygoden fawr! 

Roedd pawb wrth eu boddau!   

Penblwydd 

Llongyfarchiadau a dymuniadau da i 

Alwyn Harding Jones, Ffynnon Taf ar ei 

benblwydd yn 60mlwydd oed ar Ragfyr y 

6ed. Gobeithio na wneith y pas bws darfu 

gormod ar y cerdded beionig. 

 

Paned da’r Plismon. 

Bydd cyfle i drigolion y Gwaelod 

gyfarfod am sgwrs hwyliog ag anffurfiol 

gyda’r plismon lleol yn neuadd y pentref 

ar y dyddiadau canlynol:- 

Y 4ydd o Ragfyr, 6 yr hwyr tan 7 

Y 18fed o Ragfyr, 1 y p’nawn tan 2 

 

Dadorchuddio cofeb 

Ar y chweched o Ragfyr 1875 bu tanchwa 

yng nglofa’r Lan, Gwaelod-y-garth. Bu 

farw 16 o ddynion, gan gynnwys bachgen 

12 mlwydd oed. Hon oedd y danchwa 

waethaf y flwyddyn honno. 

   Dywedwyd mai diffyg yn y sustem 

awyru oedd ar fai ac fe gyhuddwyd 

Abraham Phillips, Ty’n y Coed, a oedd yn 

Oruchwyliwr, o esgeulusdod. Mae’n 

debyg mai’r dewis a oedd ganddo oedd 

dal ymlaen i weithio dan yr amodau 

anffafriol neu weld y pwll yn cau 

oherwydd diffyg cynnyrch. 

   Yn ei anterth roedd y pwll yn cyflogi 

300 o ddynion, llawer ohonynt yn cerdded 

yno o Radur, Ffynnon Taf, Tongwynlais a 

Phentyrch. 

   Mae’r cof am y danchwa wedi hen bylu 

yn y pentref erbyn hyn ond roedd Arthur 

Welsby o Georgetown yn awyddus iawn 

i’r digwyddiad gael ei gofnodi ar gyfer yr 

oesoedd a ddel. Felly ar y 6ed o Ragfyr 

2012 caiff trigolion y pentref a gwesteion 

eraill gyfle i wneud hyn pan 

ddadorchuddir cofeb yn Neuadd y Pentref 

am 11 y bore gan Mrs Ann Gray, gor-nith 

i Abraham Phillips.  

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Merched y Wawr 

Llongyfarchiadau i dîm y gangen ar 

ennill Cwis Hwyl y mudiad, Rhanbarth y 

De-Ddwyrain. Daethant yn agos at y brig 

yn genedlaethol hefyd! Mastermind nesa’ 

Eurgain Haf, Jayne Rees, Menna Lewis a 

Siân Cadifor!! 

   Cynhelir cyfarfod cyntaf y flwyddyn 

newydd nos Iau 10fed o Ionawr am 7.30 

yn Festri Capel Sardis pan ddaw Don 
Llywelyn, Pentyrch i siarad am fywyd y 

tu ôl i’r camera.  

   Ym mis Chwefror Jill Evans, yr Aelod 

Seneddol Ewropeaidd yw’r gwestai. 

Dewch i wrando arni yn siarad am ei 

gwaith nos Iau, Chwefror 7fed yn Festri 

Capel Sardis am 7.30p.m. 

 

Croeso i’r Babis (Tudalen 4) 

Dymuniadau gorau i Sara Mair a Robbie, 

Spean Bridge, Lochaber,Yr Alban. 

Ganwyd Caoimh Hywel ar 20fed o 

Hydref yn Ysbyty Inverness. Brawd i 

Osian ac ŵyr i Meinir Heulyn a Brian 

Raby, Pontypridd. 

 

Clwb Llyfrau 

Dewch i Glwb y Bont nos Fawrth, 

Rhagfyr 11eg am 8.00p.m. Y nofel dan 

sylw yw ‘Afallon’ gan Robat Gruffudd. 
Y gyfrol ar gyfer mis Ionawr yw ‘Knock 

em cold, kid’ gan Elaine Morgan. 

Byddwn yn cwrdd nos Fawrth, Ion.15fed. 

‘Gwreiddyn Chwerw’ gan yr Americanwr 

Jerry Hunter yw llyfr mis Chwefror. Beth 

am ddod i gwrdd â chriw bach sy’n joio 

darllen amrywiaeth o ddeunydd nos 

Fawrth, Chwefror 12fed? 

 

Newyddion Trist 

Ym mis Hydref bu farw Maria Richards, 

y Porth, gynt o Drefforest ar ôl salwch 

hir. Buodd am flynyddoedd yn rhedeg 

cwmni bysiau mini yn yr ardal. Estynnwn 

ein cydymdeimlad â’i gwr, Tony a’r plant 

a’r wyrion ym Mhontypridd, Porth ac 

Aberdâr. 

   Bu farw Jean Lewis, gwraig Roy a 

mam Rhianydd a Rhys ym mis 

Tachwedd. Cyn ymddeol buodd Jean yn 
bennaeth Ysgol Gynradd Trehafod. 

Roedd Roy a Jean wedi ymgartrefu yn Y 

Marina yn Abertawe ar ôl symud o 

Graigwen ychydig o flynyddoedd yn ôl. 

Estynnwn ein cydymdeimlad  â  Roy a’r 

teulu. 

   Tristwch mawr yw cofnodi colli dwy 

arall o gyn-famau Ysgol Evan James ac 

Ysgol Rhydfelen. 

 

Brysiwch Wella! 

Gwellhad buan i ddau sy wedi derbyn 

llawdriniaeth yn ddiweddar. Gwelwyd 

Gerwyn Caffery ar lwyfan yr Ŵyl Gerdd 

Dant ac yng Nghyngerdd Dathlu 50 

Rhydfelen ar ôl bod yn yr ysbyty. 

   Bellach mae Siwan Rainsbury, merch 

Margaret a Dave Francis, wedi 

dychwelyd i ddysgu ar ôl ei llawdriniaeth 

hi. 

 

Dyn Prysur 

Mae drama newydd ar daith ar hyn o bryd 
gan Gwmni Bara Chaws. Cyfieithiad o’r 

Ffrangeg gan Gareth Miles , Graigwen 

yw ‘Llanast’. Yn ol adolygiad ar Radio 

Cymru ‘mae sgript Gareth yn 

gampwaith’. Llongyfarchiadau! 
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg  

Evan James 

EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 

Maldwyn Pate a gollodd ei fam yn ystod y 

mis. Roedd Mrs Marjorie Pate yn 92 oed ac 

yn byw yn Y Barri. Bu farw yn Ysbyty 

Llandochau yn dilyn gwaeledd hir. 

 

Dathlu 
Fe fu Gwilym Treharne, Nant y Felin yn 

dathlu pen-blwydd arbennig yn ystod mis 

Tachwedd. Llongyfarchiadau gwresog. 

 

Y Côr Newydd 
Er gwaethaf y tywydd erchyll nos Iau 22 

Tachwedd daeth rhyw ddeg ar hugain o 

gantorion ynghyd i sefydlu Côr cymysg 

newydd. Roedd amryw wedi methu dod 

oherwydd y llifogydd ac mi roedd Beti 

Treharne, a etholwyd yn gadeirydd yn 

ffyddiog iawn am ddyfodol y côr. Siân 

Griffiths o Gaerffili yw’r arweinydd a Siân 

Elin yn gyfeilydd. Os ydych am ymuno â’r 

côr dewch i Ganolfan y Tabernacl yn yr 

Efail Isaf ar nos Iau, am chwarter wedi 

saith o’r gloch. Bydd yr ymarfer nesaf nos 

Iau, 10fed Ionawr. 

 

Y TABERNACL 

Penodi cyfarwyddwyr newydd 

Penodwyd pedwar cyfarwyddwr newydd i 

ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr y 

Tabernacl am y tair blynedd nesaf. 

Llongyfarchiadau i Jane Eryl Jones, Wyn 

Jones, Heulyn Rees a Mike West. 

 

Merched y Tabernacl 
Teithiodd llond bws o Ferched y Tabernacl 

a’u ffrindiau i Ffair Nadolig yn 

Hullavington ddydd Iau, Tachwedd 15fed. 

Roedd yna wledd o stondinau mewn dwy 

babell anferth a chyfle perffaith i ddechrau 

ein siopa Nadolig. Diolch i Ros Evans am 

drefnu’r daith ac am drefnu’r raffl ar ein 

taith adre ar y bws. Codwyd £160 at yr 

elusen “Banc Bwyd Pontyclun”. 

   Ein cyfarfod nesaf fydd ein Cinio 

Nadolig ar Ragfyr 5ed ym Mwyty 

Gwinllan Llanerch am12.30yp. 

 

Dathlu’r Nadolig yn Y Tabernacl 
Bydd Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul ddydd 

Sul, Rhagfyr 16eg ac Oedfa Teulu Twm ar 

Ragfyr 23ain. 

   Bydd Cyngerdd Nadolig gan Gôr Godre’r 

Garth a Chôr y Cwm am 7.30yh nos Sul, 

Rhagfyr 9fed. Cynhelir yr Oedfa arferol  

Noswyl y Nadolig i ddechrau am 11 o’r 

gloch yr hwyr. Rhowch wybod i Eirian os 

oes gennych eitemau ar gyfer y noson. 

 

Hamperi Nadolig 
Yn ôl ein harfer fe baratoir hamperi 

Nadolig i’w cyflwyno i bobl ifanc sydd 

newydd adael gofal y Gwasanaeth 

Cymdeithasol yn yr ardal. Diolch i bawb a 

gyfrannodd arian a nwyddau ar gyfer yr 

hamperi. 

 

Noson Nadoligaidd 

Daeth nifer dda o wragedd y Capel a’u 

ffrindiau ynghyd i Neuadd y Pentref nos 

Wener, Tachwedd 30ain i fwynhau noson o 

g ym d e i t h a su  me w n  a w yr g yl c h 

Nadoligaidd. Cafwyd diod a mins pei a 

chyfle i brynu anrhegion o bob math o’r 

stondinau amrywiol. Bydd elw’r noson yn 

cael ei gyflwyno i elusen y Capel sydd yn 

cefnogi’r gymuned yn Lesotho. Diolch i 

Lowri Roberts a’i ffrindiau am drefnu 

noson mor lwyddiannus.  

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis Rhagfyr 

ac Ionawr 

Rhagfyr 2  Oedfa Gymun o dan arweiniad 

ein Gweinidog 

Rhagfyr 9  Mr Keith Rowlands 

Rhagfyr 16 Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul 

Rhagfyr 23 Oedfa Nadolig Teulu Twm 

Rhagfyr 30 Mr Emlyn Davies 

Apêl i wisgo Siwmper 
Nadolig er budd Plant y 

Byd 

Ar Ragfyr 14eg mae Achub y Plant yn 

galw ar bawb i gefnogi ‘Diwrnod Siwmper 

Nadolig’ yr elusen er mwyn codi arian i 

helpu plant anghenus ar draws y byd. Bydd 

plant mewn ysgolion, gweithwyr mewn 

swyddfeydd, cyflwynwyr teledu - PAWB!  

- gobeithio yn gwisgo siwmper liwgar ar y 

diwrnod yma ac yn cyfrannu £1 neu fwy at 

achos da. 

   Mae syniadau am sut y gallwch chi 

addurno eich siwmperi a chodi arian ar 

wefan Achub y Plant. Ewch draw i 

www.savethechildren.org.uk/christmas-

jumper-day. Gallwch hefyd ffonio 0207012 

6400 neu e-bostio am becyn gwybodaeth. 

 christmasjumper@savethechildren.org.uk   

   Mae Achub y Plant hefyd mewn 

cydweithrediad gyda Merched y Wawr yn 

casglu addurniadau Nadolig ar gyfer eu 

gwerthu ar faes Eisteddfod Genedlaethol 

Dinbych a’r Cyffiniau 2013. Felly os oes 

gennych addurniadau chwaethus ac mewn 

cyflwr da nad ydych am eu cadw yn ôl yn 

yr atig ar ôl y Nadolig byddai Achub y 

Plant yn falch o’u derbyn. Cysylltwch 

gydag Eurgain Haf ar 0790 993 7218 am 

fwy o fanylion. 

   Bydd Gwyn Hughes Jones a Stacey 

Wheeler yn cynnal cyngerdd mawreddog ar 

y 10fed Ionawr yng Ngholeg Brenhinol 

Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd er budd 

Achub y Plant. Am docynnau ffoniwch 029 

2 0 3 9  1 3 9 1  n e u  a r - l e i n  a r 

www.rwcmd.ac.uk/whatson  

   Cofiwch hefyd fod cardiau Nadolig 

dwyieithog Achub y Plant ar gael. 

Cysylltwch gydag Eurgain Haf o’r elusen 

os hoffech brynu rhai ar 0790 993 7218 neu 

e.haf@savethechildren.org.uk 

 Eurgain Haf  

Gwasanaethau 
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig ar 

ddiwrnod ‘Plant Mewn Angen’. Anwen 

Davies, Emmie  Rose Richards a Jodie 

Decino fu’n cyflwyno yn ystod y 

gwasanaeth a chasglwyd £400 tuag at yr 

elusen. Cafwyd gwasanaeth ‘Diwali’  yn yr 

ysgol hefyd i nodi ei bod hi’n gyfnod 

‘Gŵyl Y Goleuni’ yng nghalendr yr Hindw 

a chymerodd Ethan Davies a Darcy 

Morgan y rhannau arweiniol. 

   Mewn gwasanaethau eraill buom yn 

dathlu llwyddiannau’r plant ac fe gafodd y 

disgyblion oedd â record 100% o ran 

presenoldeb yn ystod hanner cyntaf y 

flwyddyn ysgol eu gwobrwyo. Braf dweud 

eu bod yn rhy niferus i’w henwi’n unigol! 

 

Cyngerdd yn Eglwys St. Catherine 
Nos Iau Tachwedd 15fed. cafodd 

disgyblion blwyddyn 4 a chôr yr ysgol 

gyfle i berfformio gydag un o gorau 

enwocaf Cymru sef Côr Meibion Treorci.  

Yn ystod y cyngerdd aeth y plant yn ôl 

mewn hanes i Oes Y Celtiaid gan sôn am 

yr ardal hon cyn iddi fodoli fel tref a’r math 

o le oedd yma adeg Y Celtiaid.  Canodd y 

côr nifer o eitemau a chafwyd cymorth gan 

rai o’r cyn-ddisgyblion. Hoffem ddiolch yn 

arbennig i un ohonynt – Siân Jones, sydd 

yn Ysgol Gyfun Gartholwg erbyn hyn. 

Gwnaeth hi ein swyno ni gyda’i llais 

hyfryd. Diolch i’r rhieni ddaeth i gefnogi.  

 

Glan-llyn 
Cafodd plant blwyddyn 6 wythnos 

ardderchog wrth ymuno â disgyblion 

ysgolion cynradd Cymraeg eraill yr ardal 

yng ngwersyll Yr Urdd yng Nglan-llyn yn 

ymyl Y Bala. Cawson’ nhw gyfle i gymryd 

rhan mewn pob math o weithgareddau yn 

enwedig y rhai ar y llyn.  

 

Caffi Darllen 
Mae’r caffi wedi bod yn llwyddiant 

ysgubol unwaith eto y tymor hwn. Mae pob 

dosbarth wedi ymuno yn y fenter ac mae 

rhieni’r plant wedi mwynhau dod i’r ysgol i 

wrando ar storïau.  

 

Y Cyngor Eco 
Mae swyddogion y cyngor wedi bod yn 

brysur yn lledaenu’r neges ei bod hi’n 

bwysig meddwl am yr amgylchedd. Maen’ 

nhw wedi rhoi rheolau ‘gwyrdd’ i bob 

dosbarth ac mae’r plant wedi bod yn 

gwneud eu gorau glas i gadw at y rheolau 

hynny. Bydd cystadleuaeth creu coeden 

‘eco-gyfeillgar’ cyn y Nadolig. 

Ionawr 6 Oedfa Gymun o dan arweiniad 

ein Gweinidog 

Ionawr 13 Y Parchedig Aled Edwards 

Ionawr 20 Oedfa Deuluol 

Ionawr 27 Mr Emlyn Davies 

http://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day
http://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day
mailto:christmasjumper@savethechildren.org.uk
http://www.rwcmd.ac.uk/whatson
mailto:e.haf@savethechildren.org.uk
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N a d o l i g  

Y  P l a n t  
L l i w i w c h  y  l l u n i a u   

Ysgol Creigiau 
 
Mae wedi bod yn dymor prysur iawn yn yr 

ysgol. Yn fuan yn y tymor, fe fu Blwyddyn 

6 am wythnos yng ngwersyll yr Urdd, 

Llangrannog. Fe gafodd pob un wythnos 

fythgofiadwy yn gwneud pob math o 

weithgareddau awyr agored. Un o’r 

uchafbwyntiau oedd cael mynd am drip yn 

y bws mini i Fferm Fêl Cei Newydd, 

ymlaen am hufen iâ i’r Cei ac yna i 

Gwmtydu, lle y buom yn anhygoel o ffodus 

o gael gweld morlo bach dyddiau oed ar y 

traeth. Roedd hyn wedi plethu’n dda gyda 

thema’r dosbarth y tymor yma sef “Gwyrth 

y Gwyllt”. 

   Mae nifer o ddosbarthiadau wedi bod ar 

dripiau yn ystod y tymor - Dosbarthiadau 3 

a 4 i “Techniquest” a Dosbarth 5/6 i 

Ganolfan Gwlyptir Slimbridge. Fe fuodd 

plant Dosbarth 4 hefyd yn ffodus iawn o 

gael ymweliad gan Mr Chris Glynn sydd 

yn ddarlunydd llyfrau plant. Cafodd y plant 

gyfle i’w holi am ei luniau a chael ei weld 

wrth ei waith. Profiad gwych! Mae trip 

arbennig wedi ei drefnu i blant y Cyfnod 

Sylfaen - maen nhw’n cael mynd i 

Ganolfan Cantref yn fuan gan obeithio cael 

cwrdd â Siôn Corn ei hun!! 

   Cafodd Pwyllgor Eco’r Ysgol y syniad o 

bennu wythnos arbennig i fod yn “Wythnos 

Goetir”. Yn ystod yr wythnos, plannwyd 

chwe deg o goed newydd ar dir yr ysgol a 

bu pob dosbarth yn brysur yn creu 

addurniadau Nadolig i addurno coeden 

fawr yng ngardd yr ysgol. Gwnaed 

addurniadau o bob math gan ddefnyddio 

pren a defnyddiau wedi eu hail gylchu. Bu 

Dosbarth 2 ar “Helfa Hydref” o gwmpas y 

pentref yn arbennig i gasglu dail a brigau ar 

gyfer eu haddurniadau nhw. Yn ystod yr 

wythnos hefyd, plannwyd coeden dderwen 

yng ngardd yr ysgol er cof am Emma 

James. 

   “Pyjamas” oedd ein thema ar ddiwrnod 

Plant Mewn Angen eleni a daeth pawb gan 

gynnwys yr athrawon, i’r ysgol mewn 

gwisgoedd nos o bob lliw a llun. Bu’n 

ddiwrnod llwyddiannus a chasglwyd £850.

(Llun tudalen 16). Diolch hefyd i bawb a 

gyfrannodd anrhegion mewn bocsys 

esgidiau i “Operation Christmas Child”.   

Cludwyd cant o focsys i lawr i’r ganolfan. 

   Rydym wedi dewis “Ymchwil Cancr 

Prydain Fawr” fel ein helusen eleni. Eisoes 

yn ein Gwasanaeth Cynhaeaf, fe gasglwyd 

£250 tuag at yr elusen ac edrychwn ymlaen 

at allu ychwanegu at y swm drwy 

berfformio ein cyngherddau Nadolig yn 

ystod mis Rhagfyr. 

Clwb Drama newydd 
Ysgol Gynradd 

Gymraeg Gymunedol 
Llantrisant  

 
Ganwyd Clwb Drama Ysgol Llantrisant 

ym Mis Medi 2012, gan griw o 

ddisgyblion brwd sy’n ysu am berfformio 

ac sydd eisiau gadael eu marc a chreu 

traddodiad i ddisgyblion y dyfodol i 

berfformio ar eu hôl. Dan arweiniad Mrs 

Veck, Miss Jones a Miss Barnard, rydym 

wedi cynnal sawl gweithdy ymarferol i 

dros 60 o ddisgyblion yr ysgol. 

   Mae’r disgyblion elwa yn fawr o’r 

profiad gan feithrin sgiliau perfformio, 

sgiliau hanfodol megis llythrennedd, 

cyfathrebu a chydweithio yn ogystal ag 

ehangu eu dealltwriaeth o theatr a 

pherfformio.  

Bu’r disgyblion yn brysur yr wythnos hon 

yn cyfansoddi enw fel rhan o 

gystadleuaeth i greu enw i’r clwb, gyda’r 

adran Iau yn arbrofi ac odli a chyf- 

lythrennu. 

 Miss Alexis Barnard 
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TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 22 Rhagfyr 2012 

Ar Draws 

1.  Tynnu’n rhydd (5) 

4.  Torri i’r wyneb (5) 

7.  Llygredig (5) 

9.  Holi (5) 

10.  Megis (3) 

11.  Cyfanwaith (5) 

14.  Arwain (5) 

15.  Afonydd bychain (6) 

18.  Ateb negyddol (4) 

21.  Heb un arall (4) 

24.  Gwacter (6) 

27.  Beichio wylo (5) 

28.  Torri côt ddafad (5) 

31.  Awyr (3) 

32.  Y weithred o iro (5) 

33.  Cuddfan (5) 

34.  Wyrcws (5) 

35.  Fel awyren - uwch _ _ _ _ _  

(5) 

 

I Lawr 

1. Trist (7) 

2. Siaradus (7) 

3. Gyrru (6)  

4.  Bregus (4) 

5.   Buarth (4) 

6.   Prin (4)  

8.   Rhywbeth i roi blas ar fwyd  

(5)  

12. Troelli (4) 

13. Llunio odlau (4)   

16. Anifail tebyg i’r mwnci  (3) 

1  2  3 3  4 4  5  6 

    7  8       

9         8    

    10    11 12  13  

14        11     

    15 16  17      

18 19  20     17 21 22  23 

16   24   25  26     

20    18   18 27     

28  29  30 25 31       

        32     

    33     23    

34       30 35     

Atebion Tachwedd 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

17. Uchel (3) 

19. Dull o siarad (4) 

20. Ynni (4) 

22. Duw’r môr (7) 

23. Wedi ei eni (7) 

25. Cnaf (5) 

26. Poeth iawn (6) 

28. Cwlwm (4) 

29. Gwisg y meirw (4) 

30. Fel hynny (4) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

D A T G A N  T A C L U S 

R  E   A D R  R   T 

A S I D  D  A  O S G O 

E  G  LL U O S O G   R 

N E R C O    11 I G A M 

O    E CH E L U   R  

G A T W S 15   N E R TH U 

16 E   I R D W F    N 

C R I O 18   18 E N A I D 

R 19  C E R B Y D  CH  E 

A N W R  W  N  C O S B 

W   W 24 A  Y  23 S  O 

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

Enillydd croesair Tachwedd: 
Mrs G Edwards, Pontyclun 

Theatr Newydd (Llun Tudalen 3) 

Erbyn hyn mae cwpl o Southend, Hayley a Dan, 

wedi symud i mewn i’r adeilad a fu unwaith yn 

sinema, ac mewn cyfnod mwy diweddar, yn neu-

add bingo. Eu nod yw troi’r hen adeilad yn theatr 

i’r gymuned yn Nhonyrefail. Pob lwc iddyn nhw! 

 

Cylch Meithrin Rhyngwladol 
Fel rhan o’r gwaith yn gwneud y plant yn ymwyb-

odol o wledydd y byd, bu’r Cylch yn dathlu Di-

olchgarwch.  Aeth y Parchedig Bluto, gweinidog 

o’r Unol Daleithiau, i mewn i’r Cylch i siarad â’r 

plant ac wedyn mwynheuon nhw wledd o india 

corn a brechdanau twrci.  Mae’n debyg bod model 

o long y Mayflower hefyd wedi cael ei greu ar 

gyfer y bore. 

Dyfodol: Llais i’r Iaith 
 

Mae Senedd yng Nghymru heddiw yn rhoi cyfle i ni 

wneud yn siŵr fod ein hiaith ni yn ganolog i bopeth 

sy’n cael ei basio o ran deddf a rheolau eraill ym 

mhob rhan o’n bywydau.  

   Pwrpas sefydlu Dyfodol i’r Iaith yw sicrhau bod 

pobl yn gweithio dros y Gymraeg yn y man mwyaf 

effeithiol posib – yng nghanol y gwleidyddion a’r 

gweision sifil yng Nghaerdydd. Mae angen cyflogi 

pedwar person proffesiynol i lobïo dros y Gymraeg 

ar draws ystod eang o feysydd. £10 y mis yn unig 

yw tâl aelodaeth Dyfodol.  Ydych chi am fod yn 

rhan o’r cyfle gorau erioed i warchod a datblygu’r 

Gymraeg? Cefnogwch  y Gymraeg - er mwyn ei 

dyfodol.  Ymunwch â Dyfodol.  Rhowch Lais i’r 

Iaith. 

   Ewch i’r wefan: www.dyfodol.net i gael ffurflen 

ymaelodi.  Mae croeso i gyfraniadau ariannol, yn 

ogystal. 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
http://www.dyfodol.net
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Bore Coffi i’r dysgwyr  
 

yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  
bob bore Gwener  

o 11 hyd hanner dydd.  
Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

Owen Griffith Jones 
Dip RSL 
Hyfforddiant Piano 
 
Athro piano profiadol, 
proffesiynol gydag agwedd 
bositif a chreadigol. 
Arholiadau ABRSM (Perfformiad 
a Theori) neu am bleser yn unig 
– croeso i bob oedran. 
Cysylltwch a mi i drafod eich 
anghenion. 
 
3 Graig Cottages 
Miskin, Pontyclun 
CF72 8JR 
Prif Ffon : 01443 229479 

Ffon Symudol : 07902 845329 

Yn ein darlith gyntaf Nos Lun, Hydref 15, 

2012 aeth Guto Owen o gwmni Ynni Glan 

â ni ar daith o amgylch Ewrop mewn car 

yn defnyddio'r nwy Hydrogen fel tanwydd. 

Esboniodd Guto mai celloedd tanwydd, a 

ddyfeisiwyd gan Robert Grove yn 

Abertawe yn 1842 fydd y tanwydd nesaf i 

bweru ceir ar draws y byd. Bydd y garej 

lawr y ffordd yn gwerthu nwy Hydrogen 

wrth yr litr, a bydd peiriant eich car yn ei 

ddefnyddio i gynhyrchu trydan i yrru'r car 

gan gynhyrchu dim byd mwy peryglus na 

dwr yn y broses. Cipolwg ddiddorol iawn 

ar ddyfodol ein trefi! 

   Yn ein hail gyfarfod, Nos Lun, 

Tachwedd 19, 2012 daeth Huw Morgan 

sydd yn dal swyddi ym Mhrifysgolion 

Aberystwyth, Hawaii a'r Coleg Ffederal 

Cymraeg i siarad a ni am "Stormydd ar yr 

Haul". Esboniodd fel mae ef a'i dim wedi 

bod yn astudio digwyddiadau rhyfeddol fel 

s t or m yd d  ma ge nt i c  anfe r th  a 

chorwyntoedd yn atmosffer yr Haul. 

Defnyddiodd luniau a ffilmiau byrion 

trawiadol dros ben a gymerwyd gan 

lorenau i ddangos rhai o'r ffenomenau 

cymhleth sy'n digwydd ar ein seren agosaf. 

Esboniodd mai un o bwrpasau y gwaith yw 

i gael gwell ddealltwriaeth o sut mae 

'tywydd' ar yr Haul yn effeithio ein Daear - 

a beth yw'r arwyddion bod storm fawr ar y 

ffordd. Gwaith pwysig iawn o'r Coleg ger 

y Lli. 

   Mae ein rhaglen llawn ar y wefan  

www.cymdeithaswyddonolcaerdydd.org 

Croeso i’n cyfarfodydd nesaf. 

Rhys Morris, Cerian Angharad 

(Ysgrifenyddion y Gymdeithas) 

Ysgol Llanhari 
(Lluniau tudalen 13) 

 

Siarad Cyhoeddus 

Llongyfarchiadau mawr i dîm siarad 

cyhoeddus yr ysgol am gyrraedd rownd 

derfynol cystadleuaeth Youth Speak y 

Rotari eleni. Cynhaliwyd y gystadleuaeth 

yn adeilad y Cynulliad Cenedlaethol ym 

Mae Caerdydd ar y 19eg o Dachwedd. 

Cafwyd perfformiad ardderchog a hyderus 

gan ddisgyblion Blwyddyn 12 Llanhari 

wrth drafod ariannu addysg uwch, testun 

sy'n agos at galon y tri wrth baratoi am y 

B r i f y s g o l  y m h e n  y c h y d i g . 

Llongyfarchiadau gwresog i Luke Fletcher, 

Nia Oatley a Megan Walton gyda diolch 

mawr i Mr Rees, Arweinydd yr Adran 

Gymraeg am eu cynorthwyo. 

  

Diwrnod yn y Cynulliad – 26 Tachwedd  
Trefnwyd diwrnod o weithdai i fyfyrwyr 

blwyddyn 13 BTEC Gwasanaethau 

Cyhoeddus yn Nhŷ Hywel, ym Mae 

Caerdydd.  Fe ymunodd  myfyrwyr 

Llanhari gyda myfyrwyr 4 ysgol cyfrwng 

Cymraeg arall, sef Plasmawr, Garth Olwg, 

Cwm Rhymni a Rhydywaun i ddilyn cyfres 

o weithdai diddorol ac ymarferol gyda 

gwahanol siaradwyr gwadd y Cynulliad.  

Cawson y cyfle i gymryd rhan mewn dadl 

fyw yn Siambr Hywel. Testun y ddadl oedd 

deddf i wahardd ysmygu mewn cerbydau 

preifat wrth gludo plant.  Darparwyd cinio 

blasus i bawb cyn i’r myfyrwyr gael 

ymweld ag adeilad Pier Head ac wedyn y 

Senedd ei hun. 

 

Llwyddiant Cerddorol 
Llongyfarchiadau i Dafydd Tudor o 

Flwyddyn 11 am gael ei dderbyn  i 

Gerddorfa Chwythbren Genedlaethol 

Ieuenctid Cymru ar y basŵn. 

 

Gymnasteg 

Llongyfarchiadau mawr i Emily Thomas o 

Flwyddyn 7 sydd wedi ei dewis i fod yn 

aelod o sgwad Gymnasteg Cymru.  Mae 

Emily wedi bod yn cymryd rhan mewn 

gymnasteg ers pan yn bedair oed! 

 

Ymweliad un o fawrion y byd Rygbi 

Bu cryn gyffro yn Neuadd Chwaraeon 

Ysgol Llanhari’n ddiweddar gydag 

ymweliad Ian Gough  o dîm y Gweilch a 

Chymru.  Daeth Ian i ymweld â’r ysgol fel 

rhan o ymgyrch Academi  Jamie Baulch,  ac 

yn wir, fe lwyddodd i ysbrydoli’r ysgol 

gyfan gyda’i anerchiad  bywiog.  Cafodd 

pob disgybl yn yr ysgol gyfle wrando arno a 

holi cwestiynau cyn cymryd rhan mewn 

sesiwn hyfforddi a ffitrwydd. 

 

Medalau Olympaidd yn nwylo’r 

disgyblion. 

Cafodd holl ddisgyblion yr ysgol gyfle 

euraidd yn ddiweddar i wrando ar brofiadau 

dau gyn-ddisgybl o gymryd rhan yn y 

gemau Olympaidd. Cawsom ychydig o 

hanes y ddau tra roedden nhw yn yr ysgol 

gan eu hathro Addysg Gorfforol, Mr Iolo 

Roberts a chyfle i holi am eu profiadau yn 

ystod y gemau a’r pethau a’u hysbrydolodd 

i weithio mor galed i gyrraedd eu nod.  

Uchafbwynt yr ymweliad i sawl un oedd 

cael dal medalau aur ac efydd Aled Sion 

Davies wrth iddynt gael eu pasio o law i 

law o gwmpas y neuadd ! 

 

Pitt Rivers 

Bu disgyblion Blwyddyn 10 ac 11 sy’n 

astudio Celf TGAU ar ymweliad i 

Amgueddfa Pitt Rivers yn Rhydychen i 

gasglu syniadau ar gyfer eu gwaith arholiad. 

 

Cerddorion ar daith 
Bu rhai o ddisgyblion Ysgol Llanhari ar 

daith gyda Cherddorfa Sir Rhondda Cynon 

Taf i'r Almaen yn ystod hanner tymor fel 

rhan o ymweliad Gefellio Ravensburg a 

Nurtingen a chael cyfle gwych i berfformio 

ac i ymweld â gwlad newydd. Mae sawl 

disgybl yn aelod o’r  gerddiorfa :  Dafydd 

Tudor, Alys John, Angharad Davies, Bethan 

Donnelly, Carys Fowler, Ffion Williams, 

Grace Lindley, Hedydd Edge, Cassie 

Bosanko, Harri Llewellyn, Rhys Thomas, 

Llewelyn Davies a Lewis James. 

 

Cyfle i berfformio yn "Cats" 

 Ym mis Tachwedd, es i i Exeter ar gyfer 

clyweliad dawns i fod yn rhan o'r sioe gerdd 

Cats, sy'n cael ei chynnal ym Mis Mawrth 

2013 gan gwmni Andrew Lloyd Webber 

(The Really Useful Group) a Stagecoach 

Theatre Arts. Ymgeisiodd 400 o aelodau 

rhwng 13 a 18 mlwydd oed ar gyfer 40 lle.  

'Dwi nawr yn hynod gyffrous ac yn edrych 

mlaen i dreulio wythnos ym Mirmingham 

er mwyn hyfforddi ar gyfer y sioe.  Bydd 

yna gynulleidfa o tua 15,000, felly bydd yn 

brofiad ardderchog. 

Siwan Henderson,  Blwyddyn 12. 

 

SXTO 

Ddydd Llun y 12fed o Dachwedd, aethon ni 

fel dosbarth Cymraeg i wylio drama SXTO 

ym Mhorthcawl. Mwynheuon ni’r profiad 

yn fawr gan ei bod yn ddrama hawdd ei 

gwylio ac yn gelfydd iawn o ran set a 

chymeriadu. Dysgon ni am y problemau sy’n 

codi pan yw un person yn anfon neges 

destun anaddas at ffrind gan ymddiried 

ynddo i beidio rhannu’r llun gyda neb arall. 

Mae perthynas grŵp cyfan o ffrindiau’n cael 

ei difetha oherwydd un llun. Daeth hi’n 

amlwg bod gan bawb ei rôl i chwarae wrth 

i’r ferch wnaeth anfon y llun gael ei bwlio’n 

ddidrugaredd ar hyd y ddrama a hithau’n 

methu byw gyda hi ei hun erbyn y diwedd. 

Roedd y diweddglo penagored yn caniatau i 

ni fel cynulleidfa gwestiynu a phenderfynu 

beth ddigwyddodd i’r grŵp o ffrindiau. 

Hoffen ni ddiolch yn fawr i Siân Stephens a 

Menter Bro Ogwr am drefnu’r digwyddiad. 

Morgan Evans, Amy Lewis, Evan Thomas 
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Ysgol Llanhari 

Llongyfarchiadau i Mali Fflur 

Williams ym Mlwyddyn 2 ar ennill 

cystadleuaeth Brace's Bread i 

ddylunio cerdyn Nadolig. 

Plant Mewn Angen 
Diolch yn fawr i bawb am eich cyfraniadau at 

ddiwrnod 'Plant mewn Angen. Fe gasglwyd 

£636.89 

 

Eliza Price 
Llongyfarchiadau i Eliza Price am ennill 

cystadleuaeth Gymnasteg Unigol Sir yr Urdd. 

Bydd yn awr yn cystadlu yn Aberystwyth yn 

y bencampwriaeth genedlaethol. 

 

Priodas Blwyddyn 1 a 2 
Roedd dathlu mawr yng Nghapel  y 

Tabernacl, Efail Isaf y mis yma. Cynhaliwyd 

seremoni briodas Meadow ac Ioan o 

Flwyddyn 2, a Sophie a Ryan o Flwyddyn 1. 

Mae’r plant wedi bod yn brysur yn creu 

gwahoddiadau, bwydlenni, enwau ar gyfer y 

byrddau  a threfnu’r gwestai ar gyfer y wledd 

ar ôl y seremoni. Diolch i’r holl rieni am eu 

cyfraniadau hael a pharatoi gwisgoedd y 

plant. Diolch hefyd i’r Gweinidog Mr Eirian 

Rees am gynnal y seremoni a Mr Carey 

Williams am ganu’r organ. 

 

Blwyddyn 5 
Diolch yn fawr i Mr Gerald Evans am hel 

atgofion am y 60au gyda phlant Blwyddyn 5 

yn ddiweddar.  

Ymweliad ag Amgueddfa Pitt Rivers yn Rhydychen  

Tîm siarad cyhoeddus yn y Cynulliad 

Gweithdai BTEC Gwasanaethau Cyhoeddus  

Dysgu sgiliau 

dringo yn  

Storey Arms 

a beicio 

mynydd yn 

Afan Argoed 

Ysgol Gynradd Garth Olwg 

Grŵp o ferched 

blwyddyn 11, sydd 

y n  a s t u d i o 

Datblygiad plant yn 

Ysgol Gyfun Garth 

Olwg ar gwrs 

‘Profiad Babanod’  

yng ngwersyll yr 

Urdd, Caerdydd   

Aeth disgyblion Blwyddyn 6 i Lanllyn mis diwethaf. 

Cawsant amser arbennig a chyfle i drio amryw o 

weithgareddau newydd. Diolch i’r staff a aeth gyda’r 

plant. 
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Taith Astudiaeth Crefyddol 

Ddydd Mawrth, 13eg o Dachwedd, aeth 20 o 

ddisgyblion blwyddyn 12 a13 ar daith 

Astudiaethau Crefyddol i Ganolfan 

Fwdhaidd Lam Rim yn Raglan, Gwent. 

Cawsom ein croesawu yno gan berchennog y 

ganolfan, Margaret Travis. Dysgodd 

Margaret ni am brif nodweddion 

dysgeidiaeth y Bwdah ac esboniodd beth 

oedd yn y cysegrfan.  Roedd ystafell y 

cysegr yn llawn darluniau Tibetaidd, baneri, 

rhoddion, canhwyllau, delwau o’r Bwdah a 

lluniau o’r Dalai Lama “Roedd y waliau mor 

ddiddorol gyda phob llun yn dangos neges 

neu stori arbennig,” meddai Harriot Mather 

(Bl13). 

   Dysgom fod y Dalai Lama wedi ymweld 

â’r ganolfan rai blynyddoedd yn 

ôl.  Dywedodd Carys Raison (Bl13), “Ar ôl 

clywed am ymweliad y Dalai Lama, roedd 

pob un ohonom yn teimlo ein bod ni mewn 

lle arbennig iawn, yn llawn awyrgylch.” 

   Daeth arweinydd ysbrydol y ganolfan, sef 

Geshe Damcho-yonten, a oedd wedi bod yn 

fynach ers yn 6 oed, i siarad gyda ni.  Roedd 

yn ddyn annwyl ac yn fodlon ateb ein 

cwestiynau.  Arweniodd ef ni mewn sesiwn 

o fyfyrdod.   

   Teimlodd Sioned Rhys (Bl12) ei fod yn 

brofiad bythgofiadwy i fyfyrio mewn ystafell 

mor dawel gan ychwanegu, “Mae hyn wedi 

bod yn brofiad anghredadwy gan gofio pa 

mor swnllyd mae ein bywydau tu fas i’r 

gwagle hwn.” Fe wnaethom fwynhau’r 

ymweliad yn fawr ac rydym wedi dysgu 

llawer mwy am Fwdhaeth.  Hoffem ddiolch i 

Mrs Thompson a Miss Williams am drefnu. 

Criw’r Chweched 

 

Cerddorion 

Aeth nifer o offerynwyr yr Ysgol i’r Almaen 

dros hanner tymor gyda Cherddorfa 

Ieuenctid Rhondda Cynon Taf. Bu’r 

gerddorfa yn ymweld â Ravensburg a 

Nurtingen gan gymryd rhan mewn cyngerdd 

yno.  Enwau’r offerynwyr yw; Carwyn 

Roberts (trwmped), Rhianydd Thomas

(clarinet), Gethin Watkins (cello), Eleri 

Roberts (ffidl), Osian Rowlands (ffidl), Cai 

Brown (ffidl). 

 

Telynorion 

Mae’r Nadolig yn gyfnod prysur iawn i 

delynorion yr Ysgol.  Ar Ragfyr 5ed, bydd 

Branwen Roberts (Bl 9), Bethan Putterill (Bl 

8), Carys Preddy (Bl 7) a Caitlin Sparkes (Bl 

7) yn perfformio yn Eglwys Gadeiriol 

Llandaf yn yr Ŵyl Garolau a drefnir ar y cyd 

rhwng Gwasanaeth Cerdd Rh/C/T ac Ysgol 

y Gadeirlan. 

   Prynhawn Sadwrn, Rhagfyr 8fed, bydd tair 

telynores o’r Ysgol, sef Lowri Cooper (Bl 

10), Bethan Putterll a Rebeca Preddy (Bl8) 

yn cymryd rhan yn Ensemble Telynau’r Sir 

ac yn perfformio ar lwyfan ‘Glanfa’ yng 

Nghanolfan y Mileniwm. 

   Fore Sul, Tachwedd 18fed, yng nghyntedd 

yr Amgueddfa, Caerdydd, bu Eleri Roberts 

(Bl10) yn canu’r Delyn i ddiddori’r 

gynulleidfa yn dilyn un o’r cyngherddau 

coffi. 

 

Bocsys Operation Christmas Child 

Mae disgyblion blwyddyn 7 ac 8 wedi bod 

wrthi’n brysur iawn yn casglu bocsys ar 

gyfer yr elusen yma. Casglwyd tua hanner 

cant o focsys yn llawn anrhegion bendigedig 

a’r disgyblion wrth eu boddau yn dewis 

anrhegion addas.  Mae’r bocsys erbyn hyn ar 

eu ffordd i bellteroedd byd!  Ardderchog chi! 

 

Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau i garfan pel-rhwyd 

Blwyddyn 8 yng nghystadleuaeth yr Urdd 

(22/11/12).  Fe wnaethant gyrraedd yr wyth 

olaf ar ôl ennill 3 gêm ond wedyn colli yn 

erbyn Cardiff High. 

Mairwen Price 

 

Gymnasteg 
Yn ddiweddar fe wnaeth Georgia Cooper 

gystadlu yng nghystadleuaeth gymnasteg 

‘British Senior Challenge Cup’ yn 

Aldershot. Fe ddaeth yn drydydd yn y 

gystadleuaeth i gyd, yn ail am y bariau, ac fe 

gafodd aur ar y llofnaid sy’n golygu taw hi 

yw pencampwraig hŷn y llofnaid 2012. 

 

Cacen Codi Arian 

Ddydd Iau'r pymthegfed o Dachwedd 

gwnaeth Rhiannon Laban (Bl.11) greu 

cacen, i godi arian ar gyfer yr elusen Plant 

Mewn Angen. Gwnaeth Rhiannon greu 

cacen siâp tedi Pudsey, a theimlodd fod y 

gacen yma fel ei chyfraniad hi i helpu’r 

elusen. Dwedodd “Doedd y gacen ddim wedi 

cymryd llawer o amser i goginio - tua dwy 

awr heb help neb,” ac ychwanegodd 

“Roeddwn i’n hynod o falch cael fy newis i 

greu’r gacen.”   

   Mae Rhiannon wedi bod yn coginio 

cacenau am flynyddoedd ers iddi wylio ei 

mam ac yn ara deg dechreuodd ddysgu ei 

chrefft. Dwedodd “Rydw i’n mwyhau 

coginio a dw i hefyd yn hoffi cael adborth 

positif am fy nghacenau.” 

  Mae hi’n cael ei ysbrydoliaeth o 

ddiddordebau ei ffrindiau, a thrio creu 

cacennau sy’n bersonol iddyn nhw. 

   Rydym yn falch iawn i ddweud, cododd y 

gacen lawer o arian i elusen ‘Plant Mewn 

Angen'. 

Abbie Griffiths (Bl.11) 

 

Merched Pêl-droed  

Y nawfed ar hugain o Hydref gwnaeth 

pedwar disgybl – Gabby Sully (11H), 

Amelia Nuthall (10D), Sophie Hughes (10G) 

a Tegan Evans (9Ll) gystadlu fel tîm mewn 

cystadleuaeth pêl-droed. Cystadeulodd chwe 

thîm a chafodd ei chynnal yng Nghanolfan 

Hamdden Aberdâr. Gwnaeth y merched yn 

arbennig o dda gan ennill y cwpan ‘Gŵyl 

Cwm Cynon’. Mae’r merched wedi bod yn 

gweithio’n galed tuag at y gystadleuaeth 

yma, gan aros ar ôl ysgol am glwb Pêl– 

droed i ymarfer eu sgiliau.  

   Eu hyfforddwraig yw Ms Kath Morgan, 

athrawes Ymarfer Corff yn Ysgol Gyfun 

Garth Olwg. Mae Ms Morgan yn brofiadol 

iawn yn y maes gan ei bod wedi cynrychioli 

Cymru llawer trwy gydol ei gyrfa pêl-droed.   

   Mae Ms Morgan wedi ennill 51 cap i dîm 

Cymru dros gyfnod o 13 mlynedd, ac mae hi 

yn hyfforddwraig Trwydded A UEFA sef 

cymhwyster uchaf yn y byd, a dal yr unig 

fenyw yng Nghymru i ennill hwn. 

Abbie Griffiths (Bl.11) 

 

Gwaith Maes Daearyddiaeth 
Y 14 o Dachwedd aeth 6 disgybl o flwyddyn 

deuddeg a’n hathrawon Daearyddiaeth ar 

daith ar hyd yr afon Ogwr fel rhan o’n 

gwaith cwrs A.S. Dechreuom ni yn 

uchderau'r Graig Ogwr i weld y fath o dir 

oedd ar darddle'r afon yn ein festiau 

diogelwch gweladwy. Yn anffodus roedd 

angen i ni ddefnyddio ein dychymyg wrth 

edrych lawr y cwm gan fod niwl wedi 

gorchuddio'r olygfa hyfryd o’n llygaid. 

Teimlom yn eithaf iasol wrth drafod y tir 

oedd o dan ein traed gan roeddynt fel petai’n 

sefyll yn y cymylau. Yn y pellter, gwelsom 

amlinelliad  Miss Andrews ar y brig 

gyferbyn â ni. 

   Ond diflannodd y niwl wrth i ni gerdded 

lawr y bryn. Symudom ni o’r uchderau i’r 

safle cyntaf yn Nant-y-Moel i fesur ffactorau 

bydd yn dangos newid yn yr afon wrth iddi 

deithio pellach o’r tarddle, megis cyflymder, 

dyfnder a lled a llwyth yr afon.  

   Yn yr ail safle ger pentref  Melin Ifan Ddu, 

roedd angen i un o’n grŵp wisgo esgidiau 

pysgota i fesur lled yr afon. Edrychodd yn 

ddoniol yn gwisgo esgidiau pysgota un o’r 

athrawon gan eu bod nhw’n eithaf  mawr 

iddo ef. Yna roedd angen i’r holl grŵp gamu 

mewn  i’r afon a chario cerrig i fesur.  

   Ar ôl cinio symudom i’n trydydd safle yn 

agos i aber yr afon Ogwr ym Merthyr Mawr. 

Yn anfodus, roedd y llif yn rhy gyflym a 

sianel yr afon yn rhy ddwfn i ni sefyll  yn yr 

afon y tro hwn. Ond parhaom i gasglu 

ychydig o’r data oedd ei angen arnom ni. 

Roedd yn ddiwrnod braf iawn wrth wlychu 

yn ymchwilio ar lan yr afon.   

Ben Walkling 

 

Band 
Mae tri disgybl – Arwel Brown, Garyn 

Williams a Zac Mather - o’r ysgol wedi 

ymuno i ffurfio band o’r enw Bringing Back 

Tomorrow. Maen nhw’n ysgrifennu a 

chwarae cerddoriaeth yn y genre Indie Punk.  

   Gwnaeth y bechgyn gwrdd yn yr ysgol a 

dod yn ffrindiau trwy gael yr un diddordebau 

ac yn hoffi’r un gerddoriaeth. Pan ddaeth 

Garyn lan â’r syniad i ffurfio band roedd y 

ddau arall yn barod am sialens. Dwedodd 

Arwel “Mae gennym ni gyd freuddwydion, a 

dyma fi’n cychwyn ar fy mreuddwyd i!” 

    Mae’r bechgyn wedi bod yn chwarae gigs 

lleol i drio cael eu henwau mas i’r cyhoedd. 

Yr un mwyaf ddiweddar oedd yn y “Green 

Rooms” yn Nhrefforest ar yr 28ain o Hydref. 

“Aeth o’n grêt! Roedd yr awyrgylch yn 

ardderchog!”  dwedodd Zac.  

    Mae’r bechgyn yn gobeithio gwneud 

demo yn fuan, ac yn y pendraw albwm.  

Mae’r band wedi dechrau ysgrifennu a 

recordio caneuon, er enghraifft Brighton Pier 

oedd yn seiliedig ar y Mods and Rockers yn 

y ‘70au. Breuddwyd y bechgyn yw chwarae 

gigs enfawr fel rhai o’u hysbrydolion, er 

enghraifft Muse ac Oasis.  

    Pob lwc i chi fechgyn. 

Taylor-Jo Edwards (Bl. 11) 
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YSGOL GYFUN GARTH OLWG 
(Parhad) 

Ymweld â’r Rygbi 

Fe drefnodd grŵp o chweched dosbarth 

Ysgol Gyfun Garth Olwg daith i Gaerdydd i 

weld Cymru yn chwarae yn erbyn Samoa, 

oedd yn rhan o gyfres yr Hydref!  Roedd y 

chweched felly’n gallu ennill achrediad 

OCN  ‘Trefnu digwyddiad’ dan gynllun 

Llwybrau’r brig.  Mae’r cynllun yn cael ei 

ariannu gyda chronfa cymdeithasol Ewrop

(ESF), ac yn cyflogi Bedwyr Harries, fel 

swyddog Ieuenctid yr Urdd, wedi ei leoli yn 

Ysgol Gyfun Garth Olwg.  Fe ddysgodd y 

chweched nifer o sgiliau fydd o gymorth 

mawr iddynt ar ôl gadael yr ysgol, megis 

sgiliau cyfathrebu, trefnu a dilyn rheolau 

iechyd a diogelwch, a'r cyfrifoldeb sydd 

ynghlwm a threfnu digwyddiad.  Profwyd y 

grŵp i fod yn aeddfed iawn, ac 

adlewyrchwyd hyn yn y parch roedd aelodau 

iau yr ysgol yn dangos tuag atynt. 

    Aeth 30 o ddisgyblion iau yr ysgol yn 

ogystal â 8 aelod o’r chweched dosbarth i 

weld y gêm nos Wener 16eg o Dachwedd.  

Fel y gwyddoch, siomedig oedd y canlyniad, 

roedd pawb wedi mwynhau'r profiad yn 

fawr, enwedig gweld eu hun yn gwneud 

dawns “Gangnam style” ar y sgrin fawr! 

Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion a aeth i’r 

stadiwm am eu brwdfrydedd, yn ystod gêm 

ddiflas, a’u disgyblaeth ddi-fai.  Edrychwn 

ymlaen at y daith nesaf efo’r Urdd. 

 

Profiad Babanod  (lluniau tudalen 13) 

Yn ystod hanner tymor mis Hydref aeth 

grŵp o ferched blwyddyn 11, sydd yn 

astudio Datblygiad plant yn Ysgol Gyfun 

Garth Olwg ar gwrs ‘Babanod Reality’, yng 

ngwersyll yr Urdd, Caerdydd  Roedd yn 

gyfle i’r merched ennill achrediad, a phrofi 

cyfrifoldeb ac effeithiau bod yn fam ifanc.  

Cynhaliwyd y cwrs ar y cyd efo disgyblion 

ysgol Gyfun Gwynllyw, a dan gynllun 

Llwybrau’r Brig yr Urdd, sydd yn cael ei 

ariannu gyda chronfa cymdeithasol Ewrop. 

   Roedd pob merch yn gyfrifol am ‘faban 

reality’, sef dol sydd yn edrych fel baban go 

iawn, ond sydd angen ei fwydo, newid 

cewyn, a derbyn sylw fel baban.  Mae 

cyfrifiadur tu fewn y baban yn mesur pa mor 

effeithiol mae’r merched yn edrych ar ôl y 

baban, ac maent yn derbyn adborth manwl 

am y gofal maent wedi rhoi ar ddiwedd y 

cwrs.  Roedd disgwyl i’r merched geisio 

cymdeithasu mor naturiol â phosib, drwy 

fynd i fowlio deg a siopa, yn ogystal ag 

edrych ar ôl y ‘baban reality’. 

   Roedd y merched yn dysgu am effeithiau 

bod yn fam ifanc, ar berthnasau, ei haddysg, 

bywyd cymdeithasol a chyllid, yn ogystal â'r 

gofal sydd angen ar fabi.  Roedd y merched 

yn gyffrous iawn ar ddiwrnod cyntaf y cwrs, 

yn llawn egni ac yn barod am y sialens.  

Erbyn y bore wedyn, ar ôl noson ddigwsg, 

roedd y bwrlwm wedi lleihau rhywfaint.  

Ond rhaid rhoi clod i ferched Garth Olwg am 

eu hagwedd.  Er iddynt deimlo, ac yn edrych 

braidd yn flinedig roeddynt yn benderfynol o 

wneud eu gorau glas i lwyddo. 

   Roedd y cwrs yn llwyddiant ysgubol 

gyda’r merched wedi blino’n lan ac wedi 

dysgu llawer.  Y gobaith yw mynd a grŵp o 

fechgyn ar y cwrs ‘babanod reality’ nesaf! 

Bedwyr Harries, Swyddog Ieuenctid  

Urdd Gobaith Cymru 

Thomas yn chwarae Tennant 
Mae disgybl arall wedi cael ei ddewis i 

ymddangos ar y teledu mewn cyfres newydd 

i'w darlledu blwyddyn nesaf. Mae Thomas 

Kemp, blwyddyn saith yn serennu am y tro 

cyntaf mewn drama newydd o'r enw 

'Broadchurch' ar ITV, ymysg enwogion fel 

Arthur Darvill a David Tennant. Cymeriad 

Thomas yw'r un cymeriad â David Tennant, 

sef Ditectif Arolygwr Alec Hardy ond fel 

bachgen ifanc. Roedd Thomas yn llawn 

cyffro i fod yn gweithio gyda David Tennant 

a dwedodd, "Roedd fy nghaban drws nesaf i 

gaban David Tennant, ond gwelais i ddim 

ohono fe oherwydd roedd e mor brysur!" 

Cafodd Thomas hwyl a sbri wrth ffilmio ar 

draeth yn Dorset gyda'i dad cu, Alan Parry 

yna fel ei warchodwr. Cafodd Thomas y 

cyfle o ganlyniad i'w gysylltiad ag Ysgol 

Ddrama Mark Jermin. "Rwy'n mynychu'r 

ysgol ddrama bob Dydd Sadwrn ac maent yn 

ymddwyn fel fy asiant hefyd."  

   Mae’r gyfres am bentref ble mae pawb yn 

dod o dan amheuaeth wedi llofruddiaeth 

bachgen ifanc.  

   Edrychwn ymlaen at weld Thomas mewn 

cynyrchiadau yn y dyfodol, ond am nawr 

gallwn weld ei berfformiad cyntaf ar ITV yn 

ystod Gwanwyn 2013.       

Ieuan Bennett 11D 

 

I Fechgyn yn Unig! 

Mae Elliot Powell, aelod o flwyddyn un ar 

ddeg, ar fin rhyddhau ei albwm gyntaf fel 

rhan o gôr 'Only Boys Aloud'. Mae hi wedi 

bod yn flwyddyn brysur a chyffrous iawn i 

Elliot, fel rhan o'r côr. Amcan y côr yw 

ysbrydoli bechgyn cymoedd De Cymru i 

barhau â'r traddodiad Cymreig o gorau 

meibion. Ar ôl i gôr 'Only Men Aloud' weld 

llwyddiant ar raglen y BBC 'The Last Choir 

Standing' mae'r côr meibion wedi cael ei 

ailwampio ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. 

Dywed Elliot "Penderfynon nhw ddod â 

chanu yn ôl i fechgyn Cymru, ond canu sy'n 

addas ar gyfer y flwyddyn 2012. Gwnaeth 

hynny fy mherswadio i ymuno â'r côr." 

   Eleni mae 'Only Boys Aloud' wedi gwneud 

enw i'w hunain ar gystadleuaeth 'Britain's 

Got Talent'. "Cefais brofiad anhygoel wrth 

gymryd rhan yn y sioe. Cawson ni'r siawns i 

atgoffa pobl Prydain bod y Cymry'n gallu 

canu!" esboniodd Elliot.  

   Dim ond y dechrau oedd dod yn drydydd 

yn y gystadleuaeth i'r côr. Dwedodd Elliot, 

"O ganlyniad i'r gystadleuaeth rydyn ni wedi 

cael y cyfle i ymddangos ar raglen 'Blue 

Peter' i'w helpu yn y cwest i godi arian ar 

gyfer elusen Plant mewn Angen. 

    “Mae bod yn aelod o 'Only Boys Aloud' 

yn cynnig cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg tu 

allan i'r ysgol wrth fynychu'r côr. Hefyd, 

mae gen i ffrindiau newydd o bob cornel o 

Gymru oherwydd fy mod i'n rhan o'r côr," 

dwedodd Elliot.  

        Gallwch brynu eu halbwm gyntaf 'Only 

Boys Aloud' o'r trydydd o Ragfyr, anrheg 

perffaith ar gyfer yr hosan Nadolig! 

Ieuan Bennett 11D 

Danwsio Ballet 

Llo n g yfa rch iad au 

mawr i James Knott 

(Bl 8) ar gael ei 

ddewis i fod yn aelod 

o Ballet Cymru Mid- 

Associates.  Fe 

d d e c h r e u o d d 

ddawnsio ballet ar ôl 

gael gwahoddiad gan 

ei chwaer fach i ddod 

i ddisgo'r dosbarth 

ballet.  Fe fwynhaodd 

ei hun yno a chytunodd i drio ei law ar 

ddawnsio ballet.   

   Erbyn hyn, mae James wedi bod yn 

ymarfer ei grefft ers 7 mlynedd, ac yn 

mwynhau bob eiliad. Dywedodd, “Pan rwy’n 

dawnsio rwy’n teimlo’n rhydd. Dwi’n 

mwynhau clywed y gerddoriaeth ac mae fy 

nghorff yn gwybod, neu yn hytrach mae fy 

nghorff yn ‘teimlo’r’ gerddoriaeth ac felly’n 

gwybod be’ i wneud nesaf.”  

   Nid yw dawnsio o flaen miloedd yn 

rhywbeth dieithr i James.  Nôl yn 2010 roedd 

yn aelod o English Youth Ballet pan wnaeth 

berfformio ‘Coppelia’ o flaen miloedd, 

dywedodd “Roeddwn yn ofni gwneud 

camgymeriad o flaen pawb ond, diolch i’r 

drefn, aeth popeth yn dda iawn.” 

   Fe fydd perfformiad ballet nesaf James 

gyda Chwmni Ballet Cymru yn digwydd ym 

mis Gorffennaf, 2013 yn Y Theatr Newydd, 

Caerdydd.  Pob lwc iddo. 

 

Pêl Fasged 

Mae dau fachgen o Ysgol Gyfun Garth 

Olwg, Jacob Williams a Conor Easter wedi 

cael eu dewis yng ngharfan -16 pêl fasged 

Cymru. Roedd yn rhaid i’r ddau fynd trwy 

gyfres o dreialon i gael eu  dewis “Ni oedd y 

treialon yn hawdd ond roeddwn i wir am 

wneud fy ngorau ac yn amlwg wnaethon 

nhw weld hynny!” ddywedodd Jacob ar ôl i 

mi ei holi am ei brofiad yn ystod y treialon. 

Mae’n anghredadwy taw dim ond fis 

Mawrth wnaeth Jacob ddechrau chwarae i 

dîm (Beddau Knights), cyn hynny  gyda’r  

ysgol yn unig yr oedd ef yn chwarae. Mae yn 

ffodus iawn ei fod wedi cael ei ddewis i 

chwarae dros Gymru ar ôl  cyn lleied o 

amser  yn chwarae yn gystadleuol. Mae’r 

ddau yn chwarae i  “Beddau Knights” a hwn 

yw’r tîm cyntaf y mae Jacob wedi chwarae 

drosodd. Mae Conor wedi bod yn chwarae 

iddynt am sawl blwyddyn.  

   Mae Conor hefyd yn chwarae dros Vale of 

Glamorgan ac yn ei rhoi nhw o flaen Beddau 

Nights gan eu bod nhw yn ymarfer ar yr un 

diwrnod. “Rwy yn ffodus iawn i chwarae i 

ddau dîm da a hefyd nawr i chwarae i dîm o 

dan 16 Cymru, wnes chwarae  i’r tîm yma 

llynedd gan wneud ffrindiau da a chael 

profiadau gwych,”Dywedodd Conor wrth 

son am y ffaith ei fod yn brysur iawn yn 

ystod yr wythnos.  

   Mae’n anhygoel fod Jacob ddim ond wedi 

bod yn chwarae am amser mor fyr ac eto ei 

fod yn ddigon da i chwarae i dîm Cymru -16. 

Dechreuodd Jacob chwarae dros yr ysgol 

ond cyfaddefodd “Ar ôl gweld SpaceJam, y 

ffilm gyda Michael Jordan, roedd yn rhaid i 

mi ddechrau chwarae. Roedd yn edrych yn 

awesome!”  

   Nia James, Blwyddyn 11  
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Ysgol Gyfun Garth Olwg 

Conor Easter  a Jacob Williams  

Rebeca Preddy, Bethan Putterill, Carys 

Preddy, Caitlin Sparkes, Branwen 

Roberts (ar y Delyn) 

Gwaith 

Maes ar 

yr Ogwr 

Rhiannon 

Laban (Bl.11) 

gyda’i chacen 

ar gyfer Plant 

Mewn Angen 

Bl 7 ac 8 yn paratoi bocsus Operation Christmas Child 

Plant Ysgol Creigiau yn eu pyjamas  

ar ddiwrnod Plant Mewn Angen 

(Tudalen 10) 

Cyngor ‘Eco’ Ysgol Evan James  -  Megan Jones, 

Lewys Griffiths, Luci Pritchard, Isaac Hayes, 

Ethan Davies, Efan Fairclough, Marni Ray, Will 

Holmes, Isobel Henson a James Moore. 


