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tafod etafod e lláiái   

Côr Ysgol Gynradd Garth Olwg 
 

Llongyfarchiadau i gôr yr ysgol am berfformio mor arbennig 

yn Neuadd Dewi Sant cyn y Nadolig.  

Cyngerdd Nadolig Ysgol Llanhari 
 

Perfformiodd ein plant cynradd yn eu sioe Nadolig gyntaf fis 

Rhagfyr, ‘Stori’r Geni’. Wrth i’r rhieni gyrraedd yn llawn 

cyffro, canodd Megan Thomas o Flwyddyn 10 garolau’r 

Nadolig ar y delyn.  Yna, aeth y mamau a’r tadau ati i eistedd 

yn y neuadd i fwynhau mins pei a gwin poeth a weinwyd gan 

ddisgyblion Arlwyo Blwyddyn 12 cyn dechrau’r perfformiad.  

Canodd y plant yn wych ac roedd eu hymddygiad ar y llwyfan 

yn glodwiw.  Rydyn ni fel staff yn falch iawn ohonynt.   

Diolch yn fawr i rieni a chyfeillion Ysgol Gynradd Gymraeg 

Tonyrefail fu wrthi’n clirio llwybrau a Stryd yr Ysgol ei hun er 

mwyn eu gwneud yn ddiogel i’r plant fynd i’r ysgol.  Adeg 

llunio’r pwt hwn mae’r gorchwyl wedi’i gyflawni ddwywaith 

yn barod – gobeithio nad ‘Tri chynnig i Gymro’ fydd hi yn yr 

achos hwn.  Gan fod ein garej ni gyferbyn â’r ysgol, dw i’n 

arbennig o ddiolchgar i chi! 

Cymod Wedi’r Canrifoedd! 
 

Un o’r brwydrau pwysicaf yn ystod y Rhyfel Can Mlynedd 

oedd yr un gafodd ei hymladd ar eangderau gogledd Ffrainc yn 

1346. Yn ystod brwydr Crecy cafodd byddin Ffrainc ei  

choncro.  Mae’n debyg bod cyfraniad  saethwyr Llantrisant 

gyda’u bwâu hir  dan arweiniad y Tywysog Du  wedi bod yn 

allweddol yn y fuddugoliaeth honno. 

    Yn nhref Crecy-en-Ponthieu, sydd tua 50 milltir i’r de o 

Calais, mae’r trigolion wedi adeiladu tŵr sy’n edrych dros 

feysydd y frwydr ac yn egluro’n fanwl yr hyn ddigwyddodd.  

Mae cyfraniad bwawyr Llantrisant yn cael ei gofnodi yno. 

   Beth sy a wnelo hyn â Llantrisant heddiw?  

   Wel, mae cynlluniau ar y gweill i efeillio Llantrisant â Crecy 

ac i’r perwyl hwnnw bydd Côr Meibion Llantrisant yn ymweld 

â’r ardal yn ystod mis Mai. Byddan nhw’n ymweld â Crecy ac 

yn cynnal cyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Abbeville, tref ar aber 

afon Somme.  

   Y gobaith yw y bydd  trafodaethau swyddogol yn cael eu 

cynnal yn ystod yr ymweliad a fydd yn arwain at weld gefeillio 

swyddogol rhwng y ddwy dref. 

O.N.  Yn ôl coel gwlad, mae’r arferiad o godi dau fys at rywun 

yn tarddu o’r arwyddion y byddai bwawyr Llantrisant yn eu 

cyfeirio at eu gwrthwynebwyr Ffrengig i ddangos bod y ddau 

fys roedden nhw’n eu defnyddio i dynnu llinyn y bwa yn 

gweithio’n iawn ac yn barod amdanyn nhw. 

   Hyderir na fydd cyfeiriad at hyn yn y trafodaethau!  Hir oes 

i’r entente cordiale  a pharhaed brawdgarwch!  

Y Fari Lwyd, Clwb y Dwrlyn, ym merw Tafarn y King’s  

Dewch â rhaw! 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Mawrth 2013 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

23 Chwefror 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 

Gyrfa Chwist 
Nos Fawrth, 12 Chwefror 

Clwb Rygbi Pentyrch 
am 8.00 o’r gloch 

 

Rifiw 
Nos Fawrth, 26 Chwefror 

Clwb Rygbi Pentyrch 
am 8.00 o’r gloch 

 

Cinio Gŵyl Dewi 
Prynhawn Sul, 3 Mawrth 

Clwb Golff Creigiau 
Manylion: 029 20890040 

Cydnabyddir Cefnogaeth  

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

Gair gan Colin (Croesair) Murphy 
 

Rwyf newydd orffen 6 wythnos o driniaeth radiotherepi yn ysbyty Felindre ac yn aros 

adref nawr am gyfnod o ymadfer. Amhosibl bron yw gallu bwyta unrhywbeth ar hyn 

o bryd am fod fy ngheg yn llawn cornwydydd wedi i’m tonsils gael eu rhostio bob 

dydd. Yn ôl yr arbenigwyr dylai pethau ddechrau gwella ar ôl deg diwrnod. Hir yw 

bob aros. 

   Tra oeddwn yn yr ysbyty sylwais ar bwt o farddoniaeth yn y cyntedd a 

ysgrifennwyd gan glaf i foli y lle.Wrth gymryd y llythrennau cyntaf o bob llinell, 

syllefir y gair Velindre. Dydw i fawr o fardd ond fe’m ysgogwyd i roi cynnig arni yn 

Gymraeg er bod dim tebygrwydd rhwng yr un yn Saesneg a’m hymdrech i.  

CYLCH 

CADWGAN 

Gareth Miles 
 

7.30pm. Nos Fercher  
13 Mawrth 2013   

Yng Nghapel 
Bethlehem,  

Gwaelod y Garth 
Cydnabyddir cefnogaeth 
Llenyddiaeth Cymru 

Cangen y Garth 

Felindre, hafan sy’n rhoi lloches i feddwl helbulus 

Esmwythâd i boendod ysbryd alaethus 

Lamp sydd yn treiddio trwy’r holl dywyllwch 

Iachau cleifion a’u dwyn at y prydferthwch 

Natur ymroddedig yr holl staff a’u hewyllys diffuant 

Diwyd eu gofal a di-feth eu moliant 

Reiol yw ei hanfod tra bo’r afiechyd yn y byd 

Ehangfryd ydyw ym mhob agwedd a phob pryd 

Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  
Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Sesiynau Stori a Chreu Hanner 

Tymor Chwefror 2013 

Sesiynau stori a chrefft i blant yn y 

Gymraeg ar draws llyfrgelloedd y sir. 

cyfle i blant oed cynradd glywed stori a 

gwneud rhywbeth arbennig i fynd adref. 

Dyddiadau a lleoliadau i’w cadarnhau 

yn fuan… edrychwch allan am bosteri 

yn hysbysebu'r sesiynau yn eich 

llyfrgelloedd lleol neu ewch i wefan y 

fenter: www.menteriaith.org  Croeso 

mawr i bawb! 

Marathon Llundain 
 

Mae Hefin Gruffydd, Efail Isaf, wedi 

cael ei dderbyn i redeg Marathon 

Llundain dros yr elusen Dolen Cymru. 

Rhoddwyd targed o £1500 iddo gasglu. 

Os hoffech ei noddi, yna defnyddiwch y 

cysylltiad isod. Gwerthfawrogir unrhyw 

gyfraniad. Diolch. 

https://mydonate.bt.com/events/

hefindolencymru 

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. 

http://www.menteriaith.org
https://mydonate.bt.com/events/hefindolencymru
https://mydonate.bt.com/events/hefindolencymru
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Geraint ac Enid Hughes 

Cydymdeimladau 

Cydymdeimlwn â Gwenda Collier a’r 

teulu , Greenlands Road. Bu farw mam 

Gwenda yn Lerpwl ychydig cyn y 

Nadolig 

   Cydymdeimlwn hefyd â Wyn Thomas, 

Llantrisant yn ei brofedigaeth ddiweddar 

o golli ei fam. 

 

Genedigaeth 

Ganwyd merch fach, Nancy Mabel ar 

Ionawr 2, i Joanne a Peter (Joanne 

yn ferch i John a Gwenda Voisey o 

Donysguboriau), chwaer fach i Annie 

ac Arthur. Roedden nhw’n arfer byw yn 

Nhylagarw ond fe symudon nhw’n 

ddiweddar i Lanharan.     

 

Capel y Babell, y Groes-faen 

Trist nodi bod y capel hwn, sydd ar y 

chwith wrth ichi fynd drwy'r Groes-faen 

i gyfeiriad Caerdydd, wedi cau ei 

ddrysau am y tro olaf. Un o gapeli'r 

Methodistiaid Calfinaidd oedd, a 

Saesneg fu cyfrwng y gwasanaethau ers 

rhai blynyddoedd, er y bu ymgais 

aflwyddiannus yn y nawdegau i 

ailddechrau ysgol Sul Gymraeg yno. Bu 

nifer yr aelodau'n fychan iawn yn 

ddiweddar, ac ar 16 Rhagfyr 2012 

cynhaliwyd y gwasanaeth olaf yn y 

capel. Diolch i'r ffyddloniaid am 

flynyddoedd o wasanaeth i'r pentref a'r 

ardal. 

 

Siop y Pentref, Groes-faen 

Bu cyfnod pan oedd siopau pentrefi 

bychain yn cau hefyd, ond yn ddiweddar 

gwelwyd siop newydd yn agor ym 

mhentref y Groes-faen. Mae'r siop 

mewn tŷ teras ar yr ochr dde i'r brif 

ffordd drwy'r pentref wrth ichi fynd i 

gyfeiriad Caerdydd. Mae'n gwerthu pob 

mathau o nwyddau, bwydydd yn bennaf. 

Hyd yma, mae pethau'n mynd yn dda, 

a'r pentrefwyr yn falch iawn o allu cael 

bara a llaeth heb orfod neidio i mewn i'r 

car. 

 

Adroddiad Hanner Tymor 

A ninnau hanner ffordd trwy’r tymor 

boddhaol yw safleoedd timau rygbi’r 

ardal yn eu gwahanol gynghreiriau. Yn 

y Bencampwriaeth mae’r Llanharan yn 

y seithfed safle a Beddau’n dynn ar eu 

sodlau yn yr  wythfed safle. Bydd y 

ddau dîm yn cyfarfod yn y cwpan 

ddiwedd Ionawr ac mae’n argoeli i fod 

yn dipyn o gêm. 

 Yn Ail Adran y Dwyrain mae 

Llantrisant hefyd yng nghanol y tabl ond 

oherwydd y tywydd gwael diweddar 

maen nhw wedi chwarae nifer 

sylweddol yn llai na rhai o’u 

gwrthwynebwyr.    

  

Gohebydd mis nesaf fydd Glenys 

Roberts    ebost: 

  groberts@btinternet.com  

Ysgol  
Gynradd  
Creigiau 

 

Croeso nôl i Mrs Eleri Evans a Mrs 

Rachael Hussey wedi iddynt fod ar 

gyfnod mamolaeth. Braf iawn yw cael 

cwmni’r ddwy yn ôl gyda ni. 

 

Wedi hir ddisgwyl am eira a chyfle i 

estyn am y sled, ni siomwyd un plentyn! 

Fe ddaeth y penwythnos yn gynnar ar y 

18ed o Ionawr, ac yn hytrach na gwneud 

eu ffordd i’r ysgol, gwneud eu ffordd 

tuag at y llethrau a wnaeth y plant. Am 

hwyl a sbri! Er gorfod dychwelyd i’r 

ysgol ar y dydd Llun, cafodd nifer lawer 

o sbort yn adeiladu ffrindiau newydd 

allan o’r powdwr gwyn. Diolch i bawb a 

ddaeth gyda’u rhawiau fore Sul i glirio’r 

llwybrau ar hyd y safle, ac i Gyfeillion 

yr Ysgol am eu darpariaeth o baneidiau 

twym a bisgedi. Achlysur cymdeithasol 

iawn! 

 

Fe fu plant yr Adran Iau yn ffodus iawn 

o gael croesawu Gwenno Huws i’r ysgol 

i siarad am ei gwaith fel awdures. 

 

Fe soniodd hi am rai o’r straeon a’r 

nofelau y mae hi wedi eu hysgrifennu 

gan gynnwys “Ta-ta Tryweryn” a “Coed 

Du”. (Llun tudalen 4) Siaradodd yn 

ddifyr iawn gyda’r plant am sut y mae’n 

mynd ati i greu stori ac am y profiadau 

a’r dylanwadau a fu arni. 

 

Gwahoddwyd aelodau o Gôr yr Ysgol i 

ganu mewn Plygain yn eglwys Pentyrch 

ddechrau’r flwyddyn. Diolch i Glwb y 

Dwrlyn am y gwahoddiad - roedd yn 

brofiad gwerthfawr ac yn un yr oedd 

pawb wedi ei fwynhau. 

 

O ganlyniad i weithgareddau’r Nadolig, 

gan gynnwys y cyngherddau, casglwyd 

y swm o £1,100 tuag at Ymchwil Cancr 

y Deyrnas Unedig. Diolch i bawb. 

Bu llawer o chwerthin ddiwedd 

Tachwedd yn ein hysgol ni – ie, Sioe 

TASHwedd! A phwy oedd sêr y sioe? – 

Mr Elfed Charles, Mr Eurig Thomas, Mr 

Gary Jones a Mr Osian George 
(Trefnydd).    

   Am flynyddoedd mae Osian George 

wedi bod wrthi’n cefnogi’r elusen 

‘Movember’ trwy dyfu mwstash yn ystod 

mis Tachwedd a chael teulu, ffrindiau a 

staff i’w gefnogi trwy gyfrannu’n 

ariannol i’r elusen. 

   Mae ef wedi codi ymwybyddiaeth yn 

ein hysgol ni trwy ddefnyddio 

‘Movember’ fel thema gwasanaeth er 

mwyn siarad â’r disgyblion am y 
rhesymau tu ȏl codi arian i’r elusen. 

Cafodd y syniad hefyd o godi arian trwy 

greu cacennau gyda mwstash arnynt a’u 

gwerthu nhw i’r disgyblion amser egwyl. 

“Wir, roeddynt yn edrych yn grêt ac yn 

blasu hyd yn oed yn well!” meddai Katie 

Vaughan (Bl 10). 

   Eleni, cafodd Osian a’r Pennaeth 

newydd, Mrs Angela Williams, y syniad 

o wahodd Dave Banks (Banks Barber’s, 

Tonteg) a’i ‘gadair eillio’ i’r Ysgol. Fel 
rhan o’r ‘sioe,’ ac er mwyn codi hyd yn 

oed mwy o arian, gwahoddwyd 

disgyblion yr Ysgol i wylio’r 

trawsnewidiad syfrdanol! “ Roedd yn 

gyffrous iawn gweld cadair fel cadair 

Sweeney Todd yn y Gampfa! Diolch 

byth, ddigwyddodd dim damweiniau ar y 

diwrnod!” meddai Ffion Webb (Bl 8). 

   Esboniodd Osian “Dwi’n meddwl ei 

fod yn bwysig torri’r tabw sydd yng 

nghlwm â iechyd dynion. Os yw 
‘TASHwedd’wedi galluogi rhai bechgyn 

ifanc i drafod ‘iechyd dynion’ yna rwy’n 

teimlo ein bod ni wedi cyrraedd gȏl 

Movember – er ein bod ni, efallai, wedi 

edrych yn ridiculous wrth wneud 

hynny!” 

   Codwyd dros £200 yn yr ysgol ar y 

diwrnod a £500 arall dros y mis i gyd, ac 

hoffen ni ddiolch i Osian a’r criw am eu 

parodrwydd i gefnogi TASHwedd. 

Roedd e’n ddiwrnod ffanTASHdig! 

YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

I ‘Siafio’ Bywydau  
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Llyr ap Rhodri mab Rhodri 

ac Alé Bowen (Creigiau) 

Hel Calennig yn Efail Isaf Gruffudd, mab  

Holly ac Alun (Pentyrch) 

Glanhau’r Eira yn Ysgol Llantrisant 

Gwenno Huws yn siarad gyda’r 

plant am eu gwaith fel awdures yn 

Ysgol Creigiau  

Cyngerdd Y Tri Tenor a Chôr y Mochyn Du,  

Capel Bethlehem, Gwaelod y Garth 

Gwraig Mike Hayes, Prifathro Ysgol Coed y Gof, oedd 

wedi ei enwebu i  dderbyn Dwynwen Menter Caerdydd  

Priodas Aled Rogers ac Anna 

MacDonald, Creigiau  
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Dyweddiad 

Cyn y Nadolig, cyhoeddwyd dyweddiad 

Dyfan Jones (mab Elenid) a Morgane 

Landel. Mae Dyfan yn gweithio fel 

ymgynghorydd gyda'r Cenhedloedd 

Unedig a Morgane yn gweithio fel 

cyfreithwraig yn y Llys Troseddau 

Rhyngwladol yn Den Haag, Yr 

Iseldiroedd. Maent yn byw yn yr 

Iseldiroedd a gobeithiant briodi yn yr haf 

yn Llydaw o ble y daw Morgane yn 

wreiddiol. Llongyfarchiadau gwresog a 

phob dymuniad da i’r ddau. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Holly ac Alun Evans ar 

enedigaeth eu mab bach, Gruffudd 

Llywelyn, ar ddechrau mis Rhagfyr.  

Llongyfarchiadau hefyd i Tad-cu a Mam-

gu, Ken a Judith. Dymunwn yn dda i’r 

teulu bach yn eu cartref newydd ym 

Mhentre’r Eglwys. 

 

Ymddeoliad 

Dymunwn yn dda i Wyn Rees ar ei 

ymddeoliad. Bydd digon o amser nawr i 

gerdded, golffio, teithio a chwarae gyda’r 

wyrion. 

 

Penblwydd Arbennig 

Dathlodd Ros Evans, Rhydlafar 

benblwydd arbennig adeg y Nadolig.Yn 

sicr bydd ganddi ddigon o atgofion melys 

am yr achlysur. 

 

Ymfudo 

Ymfudodd  y teulu Matthews  o Gefn Llan 

– Rhiannon, Chris a’r plant, Gruff, Hywel 

a Brecon -  i Canberra yn Awstralia wedi’r 

Nadolig. ‘Roedd Gruff a Hywel yn 

mynychu Ysgol y Creigiau a gobeithio wir 

nad yw’r tanau erchyll yno wedi effeithio 

arnynt. 

 

Y Plygain 

Daeth cyfle arall i ddathlu’r flwyddyn 

newydd drwy gynnal Plygain unwaith eto 

yn Eglwys Sant Catwg, Pentyrch. ‘Roedd 

yr eglwys yn orlawn  a bu’n awr o 

fwynhad pur wrth wrando ar Barti’r Efail, 

côr o ferched y Dwrlyn, Menna Thomas, 

Andrew Bartholomew a chôr  bach hyfryd  

o swynol Ysgol y Creigiau. Llywiwyd y 

cyfan gan Rhodri Gwyn Jones ac fe 

gasglwyd  £291 tuag at Fyddin yr 

Iachawdwriaeth , sef elusen yr eglwys am 

eleni. 

   Yna, ymlaen â phawb i’r Kings i 

ddisgwyl yn eiddgar am ymweliad Y Fari 

Lwyd. Mari Lwyd hynod o anystywallt! 

Bu’n ddiweddglo cofiadwy i noson sy’n 

sicr o ddod yn un o uchafbwyntiau calendr 

Y Dwrlyn. Diolch i Margaret Roberts ac 

Eirlys Eckley am drefnu. 

   Cafwyd cyfle i ail brofi’r Plygain  

drannoeth ar raglen  “Prynhawn Da.”  Yn 

ogystal, cafodd Gill Rees a Judith Evans, a 

fu’n gyfrifiol am gyflwyno’r Fari i  Glwb y 

Dwrlyn, eu cyfweld gan  Geraint Lloyd ar 

gyfer  ei  raglen radio. 

 

Croeso 

Croeso yn ôl i’r ardal i Gwilym ac Eira 

Williams o Aberystwyth. Mae’n siwr bod 

Gwenan yn falch iawn o gael ei rhieni 

gerllaw.  Dymunwn  bob hapusrwydd 

iddynt yn eu cartref newydd ym Maes y 

Sarn. 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol  

Gymraeg  
Llantrisant 

 
Blwyddyn Newydd Dda i chi!!  

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Eiry Abrons 

a’u gŵr ar enedigaeth ei mab newydd, 

Alffi Abrons.  Cafodd ei eni ar Ionawr 

7fed yn pwyso 7 pwys 13 owns.  Bydd 

Alffi yn frawd newydd i Joseff a Harri. 

Pob dymuniad da iddyn nhw fel teulu.   

   Llongyfarchiadau i Mrs Lisa Veck a 

wnaeth ddyweddïo dros wyliau’r Nadolig; 

pob dymuniad da iddi hi ac i Steve 

Goodall a’u bywyd gyda’i gilydd. 

   Llongyfarchiadau hefyd i Mrs Alyson 

Hurst ar ddod yn fam-gu. Mae hi wrth ei 

bodd! Cafodd ei merch Emily fab bach o’r 

enw Harri, ar Dachwedd 13eg. Pob 

dymuniad da i Emily a Ben a’u teulu 

newydd.  

 

Pêl-rwyd 

Bu plant o Flwyddyn 6 yn cystadlu yn 

nhwrnament pêl-rwyd yr Urdd yng 

Nghanolfan Hamdden Rhondda Fach  

ddydd Mawrth, Ionawr 15fed. Roedd y 

plant wedi mwynhau cystadlu yn erbyn 

plant o wahanol ysgolion a braf oedd 

gweld pob un yn cymdeithasu’n dda gyda’i 

gilydd.  Llwyddwyd ennill dwy gêm a 

cholli dwy.  Roedd Mrs Hulse yn hapus 

gan fod pob un wedi ymdrechu’n arbennig 

~ da iawn chi blant! 

 

Panto 

Llongyfarchiadau mawr i Ellie Morgan-

Gould a bu’n actio ym mhanto ‘Y Rhiain 

Gwsg’ ym Mhorthcawl.  Llongyfarchiadau 

mawr hefyd i Dafydd Veck am gael ei 

ddewis i fod ym mhanto ‘Babes in the 

Wood’ gydag Owen Money.   

 

Eira mân, eira mawr!! 

Diolch yn fawr iawn i grŵp o rieni a fu’n 

clirio iard yr ysgol a’r bae bysiau fel bod 

yr ysgol yn gallu agor. Buont yn 

gweithio’n galed iawn! Siwr bod y plant 

wedi mwynhau adeiladu dynion eira, yn 

ogystal â gwneud y gwaith a gafodd ei 

osod ar safle ‘Moodle’ yr ysgol gan yr 

athrawon.   

Llwyddiannau! 
Llongyfarchiadau mawr i Daniel Jones ar 

basio arholiad gradd 5 ar y drwms ac i 

Iestyn Jones ar gael anrhydedd yn ei 

arholiad cyntaf ar y gitar fas - da iawn chi 

bois - oes 'na són am greu band cyn bo hir?  

  

Penblwydd hapus ... 
... Wynford Ellis Owen ddathlodd ei 

benblwydd ganol mis Ionawr! Yn anffodus 

daeth yr eira i amharu ar drefniadau Wynff 

a Meira a'u ffrindie - ond daw'r gwanwyn á 

chyfle am wylie bach yn y Cotswolds gyda 

fe gobeithio!  

... i'r Parchedig Hywel Lewis ddathlodd 

benblwydd ym mis Ionawr hefyd. 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i chi 

a Hilary.  

  

Pob lwc a diolch 
Llongyfarchiadau mawr i Amanda Impey 

ar gael swydd fel cynorthwy-ydd dosbarth 

yn ysgol Coed y Gof.  

Bydd colled fawr ar ei hól fel dynes lolipop 

Creigiau. Roedd hi mor braf cael 'Bore da' 

hapus wrth groesi yn y bore. Bydd colled 

fawr ar ei hól hefyd fel arweinydd 'Ti a Fi' 

Creigiau ar fore Gwener. Pob lwc Amanda 

yn dy swydd newydd! 

  

Babi newydd 
Braf cael croesawu newydd-ddyfodiad i 

deulu Rhodri ac Alé Bowen. Mae Tad-cu 

Delme wrth ei fodd! Y niferoedd o 

siaradwyr Cymraeg ar gynnydd! Cafodd 

Llyr ei eni ar ddiwrnod ola 2012 - anrheg 

Nadolig hwyr, hyfryd i'w rieni! Mae'r teulu 

bach wedi ymgartrefu yn Grangetown, 

Caerdydd. Llongyfarchion ar enedigaeth un 

fydd yn 'arweinydd dynion'!  

 

Priodas 
Ar ddiwrnod ola mis Rhagfyr priodwyd 

Anna MacDonald ac Aled Rogers. Cafodd 

y ddau eu huno mewn gwasanaeth hyfryd 

yng nghapel y Tabernacl, Efail Isaf dan 

arweiniad y gweinidog y Parchedig Eirian 

Rees. Edrychai Anna fel tywysoges hardd! 

Roedd y darlun cyfan yn un hardd - gyda 

Fiona a Gin yn forynion, a Mabli Haf 

gyda'i chefndryd a'i chyfnitherod yn 

cwbwlhau y darlun. Athrawon yw Anna ac 

Aled - yn ysgol gynradd Garth Olwg mae 

Anna tra bo Aled yn yr ysgol Uwchradd 

gyfagos. Pob hapusrwydd eich dau. 

 

Brei yn un o Bobol Beti 
Llongyfarchiadau Brian Davies ar raglen 

hynod ddiddorol fore Sul yng nghwmni 

Beti George! Os bu i chi golli'r darllediad o 

'Beti a'i Phobol' ddiwedd mis Ionawr 

prysurwch i geisio gwrando eto wrth 

ymweld á gwefan Radio Cymru er mwyn 

mwynhau cyfweliad hynod ddifyr rhwng 

Beti a Brei.  
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unrhyw fan yng Nghymru fentraf i], a 

Huw Lloyd (Radur). 

   O edrych ymlaen at weddill y gaeaf a’r 

gwanwyn, byddwn yn cynnal Cwrdd 

Gweddi ar Ddydd Gŵyl Dewi Sant, a 

chyfle bryd hynny i unrhyw un droi i 

mewn am ysbaid i gynnig cyfraniad ar 

lafar neu ar gân, neu hyd yn oed i 

fyfyrio’n dawel, a hynny am 9:30 a.m. ar 

y 1af o Fawrth. 

   Mae’r Cymdeithasau a’r Cyfarfodydd 

yn ystod yr wythnos wedi ail-afael yn eu 

gweithgareddau wedi’r Ŵyl, a’r Cwrdd 

Merched ar gerdded, Cymdeithas Drws 

Agored yn llenydda, ac Academi’r Garth 

yn dilyn yr Hen Destament, ond mewn 

ffordd ddifyr a gwahanol, ac mae’r cyfan 

yn digwydd o fewn terfynau Bethlehem, 

ac mae ‘na groeso o hyd i unrhyw un 

ymuno am weddill y tymor, neu hyd yn 

oed i gael blasu’r cwmni am un waith yn 

unig. 

   Mae Bethlehem eisioes wedi dathlu 140 

mlwydd oed yr adeilad presennol yn ystod 

2012, sy’n gwneud eleni felly yn 141 

mlwydd oed. Oes ‘na rhywun chwant 

dathlu hynny hefyd tybed? Ynteu gwell 

disgwyl tan 2022 a’r 150! 

   Cofiwch  y cynhelir Ysgol Sul i’r plant 

bob Sul heblaw am wyliau Ysgol a hynny 

i gyd fynd ac amser yr oedfa am 10:30 

a.m. 

   Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem 

sydd i’w chanfod ar  www.gwe-

bethlehem.org Ymwelwch yn gyson â’r 

safle i chwi gael y newyddion diweddaraf 

am hynt a helynt yr eglwys a’i phobl. 

Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 

( t w i t t e r ) .  D i l y n w c h  n i  a r 

@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.   

Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth 

 
Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 

a.m. oni nodir yn wahanol) : 

 

Mis Chwefror 2013: 

3ydd       Parchedig Gareth Reynolds 

10fed   Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) 

17eg      Parchedig Dafydd Andrew Jones 

24ain Parchedig R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

 

Mis Mawrth 2013: 

1af        Cwrdd Gweddi Dydd Gŵyl Dewi 

am 9:30 a.m. [Sylwer] 

3ydd       Gwasanaeth Gŵyl Dewi 

10fed   Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog)  

17eg        Parchedig Cynwil Williams 

24ain       Parchedig R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

31ain       Parchedig Jeff Williams 

 

   Ydy, mae bwrlwm y Nadolig drosodd 

erbyn hyn, ond parhau am amser yn y cof 

a wna’r oedfaon a’r mynych 

ddigwyddiadau a gynhaliwyd ym 

Methlehem, ac yn enw Bethlehem oddi 

allan i’r adeilad. 

   Cafwyd y wledd arferol o ganu carolau, 

o gyflwyniad gan y plant (diolch 

Heulwen) a’r ieuenctid, y Plygain, yr  

ymweld â Chartref Dyffryn Ffrwd,  y 

Naw Llith a’r mins peis. 

   Tarwch ambell i bregeth i mewn yn 

ogystal, ac fe gewch ragflas yn unig o 

brysurdeb a dyfalbarhad yr aelodau a 

chyfeillion yr eglwys yn cyfranogi i 

wneud dathlu’r Ŵyl yn bleser a mwynhad 

eto eleni. 

   Yn ystod mis Rhagfyr hefyd  

cynhaliwyd Cyngerdd Mawreddog i godi 

arian at yr elusen leol a ddewisiwyd i’w 

chefnogi am eleni, sef Ambiwlans Awyr 

Cymru. 

   Cafwyd gwledd o ganu yng nghwmni’r 

3 Tenor, sef Aled Hall, Alun Jenkins a 

Rhys Meirion, Côr y Mochyn Du dan 

faton gofalus Marian Evans, ynghyd â 

Cartin Dafydd, Rhodri Gomer a Delwyn 

Sion (Llun tudalen 4). 

   Diolch i’r criw o bobl ifanc sy’n perthyn 

i’r eglwys am drefnu’r Cyngerdd a 

sicrhau llwyddiant ar y noson. Bydd yr 

Ambiwlans Awyr yn sicr ar ei hennill o’r 

herwydd. 

   Digwyddiad arall o bwys yn ystod yr 

wythnosau diweddar oedd ethol pedwar 

diacon newydd i’r rhengoedd, a mawr 

yw’n llongyfarchion a’n dymuniadau da i 

Eirlys Davies (Pentyrch), Rhian Huws a 

Geraint Huws (Mynydd Caerffili) [mam a 

mab – y cyntaf yn hanes Bethlehem siwr 

o fod, a digwyddiad digon anarferol yn 

YSGOL GYNRADD  
GYMRAEG  

TONYREFAIL 

Ymddeoliad 

Hoffwn longyfarch Mr Alan Fussell ar ei 

ymddeoliad o Ysgol Gynradd Gymraeg 

Tonyrefail, lle y bu’n ofalwr am bron i 

ugain o flynyddoedd. Cyflwynwyd 

anrheg a chardiau iddo gan y plant mewn 

gwasanaeth arbennig.  Dymunwn 

ymddeoliad hir a dedwydd iddo. 

 

Croeso  
Hoffwn estyn croeso cynnes i Mr Wayne 

Holland, gofalwr newydd yr ysgol ac i 

Mr Aled Hughes â fydd yn gweithio fel 

athro yn yr adran iau. Croeso i’r tîm! 

Llongyfarchiadau! 

Llongyfarchiadau i Mrs Bethan Fletcher 

a’i gŵr Nick ar enedigaeth eu mab bach, 

Harri Rhys. 

   Bydd Miss Angharad Grant yn addysgu 

dosbarth Blwyddyn 3 a 4 tra bod Mrs 

Fletcher ar gyfnod mamolaeth.  

 

Gwersi nofio 

Mae blwyddyn 3 a 4 wedi dechrau 
mynychu gwersi nofio bob bore Mercher, 

maent wrth eu boddau hyd yn hyn! 

 

Twrnament pêl-droed  

Aeth criw o ferched blwyddyn 5 a 6 i 

gynrychioli’r ysgol yn nhwrnament pêl-

droed 7 bob ochr yng Nghanolfan 

Chwaraeon y Rhondda. Rhoddodd y 

merched ymdrech ardderchog yn erbyn y 

timau lleol eraill a chipion nhw'r trydydd 

safle yn rownd gynderfynol y twrnament 

- campus! 

 

CRACh-Ffair Nadolig 

Cynhaliwyd Ffair Nadolig llwyddiannus 

yn yr ysgol, gyda chefnogaeth gref o rieni 

a ffrindiau'n bresennol. Hoffwn ddiolch 

yn fawr iawn i aelodau’r Gymdeithas 

Rieni am drefnu ac i'r busnesau lleol a'r 

rhieni a gyfrannodd tuag at y raffl a'r 
stondinau. Roedd y stondinau creu 

crefftau Nadolig yn boblogaidd iawn. 

Diolch i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 

am helpu gyda’r stondinau a’r gwaith 

paratoi.  

 

Cyngherddau Nadolig 

Cafwyd nifer o gyngherddau amrywiol, 

lliwgar a llwyddiannus gan yr adrannau. 

Braf oedd gweld cymaint o rieni’n 

cefnogi. Hoffem ddiolch i’r holl blant am 

eu gwaith caled, roeddent wir yn 

haeddu’r partïon Nadolig! 

 

Cinio Nadolig 

Diolch yn fawr iawn i staff y gegin am 

ginio Nadolig bendigedig unwaith eto. 

Roedd pawb wedi mwynhau - yn 

enwedig y staff! 

 

Horrible Histories 

Fel rhan o thema’r Tuduriaid, aeth 

disgyblion yr Adran Iau i’r Theatr 

Newydd yng Nghaerdydd i weld  sioe 

Horrible Histories. Roedd yr awyrgylch 

yn wych yn y theatr gyda phawb wrth eu 

boddau yn chwerthin a joio.  

 

Ymweliad Siôn Corn 

Bu plant y dosbarth meithrin ar ymweliad 

i Barc Gweldig Dâr i weld Siôn Corn, 

cyn diwedd y tymor. Roedd y plant wedi 

mwynhau sgwrsio yn Gymraeg gyda Siôn 

Corn a derbyn eu anrhegion! 

Roedd yna wirioni a hen edrych ymlaen 

at ddiwedd y tymor yn yr ysgol hefyd. 

Diolch i’r Gymdeithas Rhieni roedd 

anrheg arbennig i bob plentyn gan yr hen 

Siôn Corn. 

http://www.gwe-bethlehem.org/
http://www.gwe-bethlehem.org/
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www.mentercaerdydd.org 
029 20 689888 

Côr Plant Caerdydd 

Mae Menter Caerdydd wedi dewis 80 o 

blant i fod yn rhan o Gôr Plant 

Caerdydd - côr Cymraeg newydd sy’n 

dechrau yng Nghaerdydd y mis Ionawr 

hwn. Cynhaliwyd clyweliadau agored i 

dros 1000 o blant mewn 12 o ysgolion 

yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2012 

cyn dewis yr 80 terfynol ar gyfer y Côr. 

Bydd y côr, dan arweiniad Mrs Marian 

Evans, yn cynnwys plant o flynyddoedd 

5 a 6 o bob ysgol gynradd Gymraeg yn 

y ddinas. Bwriad y côr newydd fydd 

datblygu a dysgu sgiliau corawl, lleisiol, 

perfformio a chynnig cyfleoedd 

cymdeithasu gyda phlant o ysgolion 

gwahanol. Bydd y côr yn cwrdd yn 

festri Capel Salem, Treganna, bob Nos 

Lun rhwng 4.30pm a 5.30pm ac yn 

dechrau Nos Lun, Ionawr 21. Am fwy o 

wybodaeth, neu os hoffech drefnu 

perfformiad gan Gôr Plant Caerdydd, 

p e i d i w c h  o e d i  c y s y l l t u  â 

leanne@mentercaerdydd.org neu 

ffoniwch 2068 9888. 

 

Twitter, Facebook a You Tube 

Cofiwch bod gan y Fenter gyfrifon 

Twitter, Facebook a You Tube, a rydym 

yn diweddaru’r tudalennau’n aml, felly 

mae’n ffordd hawdd i glywed am yr holl 

newyddion diweddaraf. 

 

Cwis y Mochyn Du 

Bydd cwis yn cael ei gynnal Nos Sul, 

Chwefror 24 yn y Mochyn Du am 8pm. 

£1 y person. Mae croeso cynnes i bawb! 

Cofiwch bod y cwis ar Nos Sul olaf bob 

mis! 

 

Diolch yn fawr Awel 

Hoffwn ddymuno pob hwyl i Awel 

Davies sydd yn ffarwelio a ni gyd yn y 

Fenter ddiwedd mis Chwefror wrth iddi 

ddechrau swydd newydd gyda 

Chomisynydd y Gymraeg. Ers dechrau 

gyda’r Fenter, mae Awel wedi datblygu 

rhaglen gynhwysfawr a phoblogaidd o 

gyrsiau a dosbarthiadau i oedolion 

g y d a ’ r  d y d d  a  n o s ,  t r e f n u 

gweithgareddau gwyliau i blant cynradd 

a gofalu am gwis misol y Mochyn Du! 

Pob lwc i ti Awel a chofia gadw mewm 

cysylltiad!   

Rhaglen Hyfforddiant trwy gyfrwng y 

Gymraeg 

Mae Menter  Caerd ydd ,  me wn 

partneriaeth â Chyngor 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.  Mae nifer o’r cyrsiau’n 

cynning achrediad Lefel 2, neu 

dystysgrif/gymhwyster gan Gyrff 

Cenedlaethol a bydd y ffioedd cofrestru 

yn amrwyio o £30 i £80.  Mae’r 

cyrsiau’n cynnwys Hylendid Bwyd, 

Amddiffyn Plant, Iechyd a Diogelwch, 

Hyrwyddo Ymddygiad Positif, Cymorth 

Cyntaf, Gweithio gyda Anableddau, 

Dyfarnu Rygbi URC a mwy, ac ar gael i 

bawb. Mae’r rhaglen lawn ar gael i’w 

lawrlwytho o wefan y Fenter – 

mentercaerdydd.org. Am fwy o 

wybodaeth neu i dderbyn y wybodaeth 

y n  e l e c t r o n e g  c y s y l l t wc h  a g 

angharad@mentercaerdydd.org. Mae’r 

holl gyrsiau’n cael eu cynnal mewn 

partneriaeth â Chyngor Caerdydd. 

 

 

Arddangosfa ‘Byw yn y Ddinas’ – 

Stori Caerdydd 

Os hoffech weld arddangosfa o fywyd 

Cymraeg y ddinas, ddoe a heddiw beth 

am alw mewn i Stori Caerdydd, Yr Hen 

Lyfrgell ar yr Aes i weld arddangosfa 

newydd Menter Caerdydd ‘Byw yn y 

Ddinas’. Bydd yr arddangosfa’n agor ar 

Fawrth y 1af ac yn parhau yn yr Hen 

Lyfrgell am 3 mis. Bydd yr arddangosfa 

rhyngweithiol yn cynnwys lluniau, 

ystadegau, hanes y Gymraeg yn y 

gymuned, gwaith Menter Caerdydd a 

Tafwyl, twf addysg yn y ddinas, 30 

mlynedd ers sefydlu Clwb Ifor Bach, 

clybiau chwaraeon,  ffilmiau byrion a 

llawer mwy. Mae bwriad i gynnal 

gweithdai a digwyddiadau i gyd-fynd 

â’r arddangosfa a bydd y wybodaeth i 

gyda i’w gael ar wefan Menter Caerdyd 

a byddwn yn siwr o gynnwys y 

wybodaeth yma ar dudalennau’r 

Dinesydd. Os am fwy o wybodaeth am 

arddanfosfa Stori Caerdydd ‘Byw yn y 

D d i n a s ’  c y s y l l t w c h  â 

llinoswilliams@mentercaerdydd.org 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

 

Yng nghyfarfod olaf 2012 (Rhagfyr 

3ydd) daeth Dr Hefin Jones atom i sôn 

am ei gyfrifoldebau a’i obeithion yn ei 

swydd newydd, Deon y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol. Cawsom hanes sefydlu’r 

Coleg Ffederal a’r rhagolygon hyd yma. 

Yn sicr ddigon, dyma gyfnod cyffrous 

yn hanes addysg uwch yng Nghymru, 

dechreauadau mentrus ac adeiladwaith 

arloesol yn gwneud defnydd dychmygus 

o fanteision technoleg sy’n diddymu, i 

raddau helaeth, ddibyniaeth ar gyfleodd 

addysg yn gaeth i leoliadau penodol. 

   Mae’r cyfan o’r newyddion da hyn ar 

www.colegcymraeg.ac.uk a rhwng 

cloriau cyhoeddiad deniadol. Mae 

pedair adran i’r ddapariaeth bynciol, yn 

eu plith Y Gwyddorau sy’n cynnys 

a s t u d i a e t h a u  d a e a r y d d i a e t h , 

cyfrifiadureg, bioleg, biocemeg, 

amgylchedd, amaeth, mathemateg, 

ffiseg, peirianneg, cemeg. 

   Mae’r fenter wedi cychwyn a’r 

arwyddion cynnar yn galonogol. O hyn 

ymlaen bydd cynnydd yn dibynnu ar 

ymateb ysgolion a disgyblion uwchradd 

Cymru. 

   Yng  nghyfarfod cyntaf 2013 (Ionawr 

21ain) cawsom gwmni yr Athro 

Emeritws Gareth Roberts o Fangor. Mae 

Gareth yn hen law ar drafod testun ei 

an e rc h iad  i  n i ,  P o b l o ge id d io 

G wyd d o n i a e t h  –  yn  e n we d i g 

mathemateg , disgyblaeth ei arbenigedd. 

   Canolbwyntiodd ar fywyd a gwaith 

Robert Recorde (1530-1588) a aned yn 

Ninbych – y – Pysgod lle mae 

amgueddfa newydd i’w anrhydeddu. 

Erbyn heddiw mae Recorde yn 

adnabyddus am greu’r arwydd = i 

ddynodi ‘hafal i’, dwy linell gyflin sy’n 

hirach yn y gwreiddiol na’r ffurff 

gyfarwydd i ni. Ond aeth Gareth â ni ar 

daith adnabod y dyn a ymgyrchodd yn 

ddygn i ddwyn cyfaredd mathemateg i’r 

werin ac eraill, yn destun dileit a 

difyrrwch yn ogystal â bod yn 

ddisgyblaeth weithredol ar gyfer 

masnach a diwydiant. Gwaetha’r modd, 

i lawer heddiw ac erstalwm, y wedd 

weithredol, anniddorol a orfu. Mae llyfr 

Gareth, Mae Pawb yn Cyfrif, a 

gyhoeddwyd yn 2012, yn ceisio 

gwyrdroi hyn. Soniodd am ei brofiad o 

geisio ennill sylw cyhoeddwyr Cymraeg 

i fentro gyda’i lyfr. Sawl sylw beiddgar. 

   Yn y drafodaeth eglurodd yr Athro yn 

syml sut y gellir cyflwyno mathemateg 

er mwyn porthi’r meddwl. Beth yw tri 

saith? – cwestiwn caeëdig gydag un 

ateb, 21 NEU Os 21 yw’r ateb pa 

gwestiwn/gwestiynau a holwyd? 

mailto:leanne@mentercaerdydd.org
mailto:angharad@mentercaerdydd.org
http://www.colegcymraeg.ac.uk/
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Gwellhad Buan 

Dymunwn yn dda i John Jones, Nant y 

Felin a dreuliodd rai dyddiau yn yr ysbyty 

cyn y Nadolig. 

 

Dyweddïo 

Llongyfarchiadau gwresog i Gareth Eyres 

a Catrin Lewis ar eu dyweddïad. Mab 

Dave a Rhian Eyres, Heol Iscoed yw 

Gareth ac mae Catrin yn hanu o Bencoed 

ger Penybont ar Ogwr. 

 

Merched y Wawr 

Fe ddaeth aelodau Cangen y Garth ynghyd 

i ganolfan y Tabernacl  nos Fercher, 

Rhagfyr 12fed a chawsom noson 

ardderchog yng nghwmni Ann Mears o 

Gaerdydd. Bu Ann yn dangos inni sut i 

drefnu blodau ar gyfer y Nadolig/ gwnaeth 

dorch hongian ar y drws ffrynt a threfniant 

unigryw wedi ei osod mewn parsel. Roedd 

y trefniadau bach unigol i’w gosod ar y 

bwrdd cinio yn ddeniadol iawn ond y 

trefniant olaf un a osododd Ann mewn 

llestr tal oedd yr un a swynodd y merched. 

Daeth y cyfarfod i ben gyda phaned a mins 

pei. 

 

Croesawu’r Flwyddyn Newydd 

Yn ôl eu harfer bellach, daeth criw da o 

blant a’u rhieni i’n cyfarch ar Fore’r Calan 

ym mhentref Efail Isaf. Gan fod yr arfer o 

gasglu Calennig yn prysur ddiflannu hyd 

yn oed o’n hardaloedd Cymreiciaf, mae’n 

hyfryd gweld y plant a’u rheini’n cadw’r 

hen draddodiad yn fyw. 

 

Y Côr Newydd 

Yng nghyfarfod cyntaf y côr eleni, 

dewiswyd enw i’r Côr. Penderfynwyd, gan 

ein bod yn cyfarfod yn yr Efail Isaf, ar yr 

enw “Côr yr Einion.”  Felly os ydych am 

ymuno â Chôr yr Einion dewch i Ganolfan 

y Tabernacl bob nos Iau am chwarter wedi 

saith. Byddwn yn falch i groesawu aelodau 

newydd yn enwedig chwi denoriaid. 

 

Parti’r Efail 

Traddodiad arall sydd yn cael ei 

boblogeiddio yn ddiweddar yw’r arfer o 

ganu plygain. Does neb, rwy’n siŵr yn 

gwneud mwy o ymdrech i adfywio’r grefft 

na Pharti’r Efail. Bu aelodau’r parti’n canu 

yn Sain Ffagan adeg y Nadolig, yn Eglwys 

Pentyrch gyda Chlwb y Dwrlyn, ac yng 

Nghapeli Gwaelod y Garth a Chaerffili 

ganol fis Ionawr. 

 

Y TABERNACL 

Gweithgareddau’r Nadolig 

Bu llewyrch unwaith eto ar ddathliadau’r 

Nadolig yn Y Tabernacl. Cafwyd 

Gwasanaeth graenus iawn gan blant yr 

Ysgol Sul, fore Sul, Rhagfyr 16eg. Roedd 

y capel yn orlawn. Cafodd y plant fynd i 

Neuadd y Pentre ar ôl yr oedfa i gael parti 

a chael cyfarfod Siôn Corn. Tro teulu Twm 

oedd hi ar y Sul canlynol a chawsom oedfa 

ddiddorol o dan lywyddiaeth Lowri 

Roberts. Geraint Rees lywiodd yr Oedfa 

Noswyl y Nadolig a daeth amryw o bartïon 

ac unigolion i berfformio eitemau. Cafwyd 

oedfa gofiadwy a chyfle i bawb gyfarch ei 

gilydd a chroesawu’r Nadolig. Cynhaliwyd 

cyngerdd blynyddol gan Gôr Godre’r 

Garth nos Sul y 9fed o Ragfyr. Y 

gwesteion oedd Côr y Cwm o’r Rhondda, 

a chafwyd canu gwefreiddiol gan y ddau 

gôr. 

 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Anna MacDonald ac 

Aled Rogers ar eu priodas yng nghapel y 

Tabernacl ar Ragfyr 31ain. 

 

Merched y Capel 

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y flwyddyn 

hon o aelodau Merched y Capel yn Y 

Ganolfan ar ddydd Mercher, y nawfed o 

Ionawr i drefnu rhaglen y tymor. Cafwyd 

trafodaeth frwd a chyfle i ddathlu pen-

blwydd arbennig un o’r aelodau gyda 

phaned a theisen. Y cyfarfod nesaf fydd 

ymweliad â Neuadd Dewi Sant i wrando ar 

gyngerdd gan Gerddorfa Symffoni’r Coleg 

Cerdd a Drama ddydd Mawrth, Chwefror 

5ed am 1 o’r gloch. Bydd cyfle i gyfarfod 

am hanner dydd am ginio yn y Neuadd. 

 

Cofio Gwyneth 

Gyda gofid y clywsom ar Ragfyr 15fed am 

farwolaeth annhymig Gwyneth Morus 

Jones. Roedd Gwyneth wedi byw bywyd 

llawn a gweithgar. Roedd yn amlwg ym 

myd addysg a’r Eisteddfod. Bu’n Llywydd 

Cenedlaethol Merched y Wawr, yn 

gadeirydd a llywydd UCAC. Roedd hefyd 

yn selog iawn ym myd crefydd ac yn 

ddarpar lywydd Undeb yr Annibynwyr ac 

wedi teithio i bellafoedd byd i 

gynrychioli’r undeb. Roedd y tyrfaoedd a 

ddaeth ynghyd i Gapel y Tabernacl, 

Porthaethwy i’r Gwasanaeth Coffa yn 

tystio i’r parch a oedd gan bobl led led 

Cymru tuag at Gwyneth. 

   I aelodau hŷn Y Tabernacl, Efail Isaf, 

cofiwn amdani a’i gŵr Edward ynghyd â 

Mair a Penri Jôs, ac Eirian ac Ann, wrth 

gwrs, yn chwistrellu bywyd newydd a 

chwa o Gymreictod i’n heglwys yn 

chwedegau’r ganrif ddiwethaf. Cofiwn yn 

annwyl am Gwyneth ac estynnwn ein 

cydymdeimlad diffuant i Edward, Awen a 

Rhun a’r teulu. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis 

Chwefror 

Chwefror 3ydd Oedfa Gymun o dan ofal 

ein Gweinidog 

Chwefror 10fed Y Parchedig Aled 

Edwards 

Chwefror 17eg Mr Keith Rowlands 

Chwefror 24ain Mrs Elenid Jones 

Merched y Wawr 

Jill Evans, Aelod Senedd Ewrop yw 

gwestai’r gangen mis yma. Sylwer ar y 

dyddiad newydd sef nos Iau, Chwefror 

14eg am 7.30 p.m. yn festri Capel 

Sardis. 

 

Croeso i’r Babis 

Ganwyd Celt ym mis Rhagfyr i Emma 

O’Brian a Bedwyr Harries, Hillside 

View, Graigwen. Brawd bach newydd i 

Wil. Llongyfarchiadau! 

   Ym mis Ionawr fe gyrhaeddodd 

Tomos Hywel - ail fab i Kate ac Emyr 

Wyn Francis a brawd i Wil. Ŵyr bach 

newydd i Dave a Margaret, Parc 

Prospect. Dymuniadau gorau! 

 

Grŵp Newydd 

Mae’r grŵp o Bontypridd ‘Y Rwtsh’ 

wedi cael tipyn o gyhoeddusrwydd yn 

ddiweddar. Cai Morgan a Carwyn 

Geraint yw’r aelodau. Y ddau ohonynt 

yn gyn ddisgyblion Ysgol Evan James a 

Rhydfelen. Byddant yn rhyddhau E.P. 

mis yma a dewiswyd un o’r caneuon ar 

gyfer ‘Trac yr Wythnos’ rhaglen radio 

Caryl a Daf mis diwethaf. Pob lwc bois! 

 

Clwb Llyfrau 

Gohiriwyd cyfarfod mis diwethaf felly 

byddwn yn trafod dau lyfr y tro nesaf 

sef ‘Knock em cold, Kid’ gan Elaine 

Morgan a chyfrol Jerry Hunter 

‘Gwreiddyn Chwerw’. 

   Dewch i’w trafod nos Fawrth, 

Chwefror 12fed yng Nghlwb y Bont am 

8.00p.m. 

 

Newyddion trist 

Bu farw Ivona Evans ym mis Ionawr. 

Buodd hi a’i diweddar ŵr , Bryn yn byw 

y m M ho nt yp r id d  a m  n i fe r  o 

flynyddoedd. Buodd Bryn yn ddirprwy 

bennaeth Ysgol Pont Sion Norton  cyn 

ymddeol ac wedyn symud i ardal 

Llanelli. 

 

Sêr yr eira 

Do, fe ddaeth yr eira ym mis Ionawr ac 

ar gais rhaglenni ‘Pnawn Da’ a ‘Heno’ 

am lunie’r gwylwyr gwelwyd Gruff a’i 

chwaer Betsan yn gwneud dyn eira yn 

ngardd mamgu a thadcu- Myfanwy a 

Gareth Lloyd yn Y Parade. 

   Buodd Guto, Cerys a Sioned yn brysur 

hefyd - roedd yn edrych fel petai eu dyn 

eira nhw yn eistedd ar gefn fan!! 
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CORNEL  

Y  P LANT 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Mae mis Ionawr wedi bod 
yn oer iawn ac mae’r 
plentyn bach yma wedi 
gwisgo côt fawr, cap, sgarff 
a menyg, ond allwch chi 
sylwi ar 6 peth gwahanol yn 
y ddau lun? Rhowch gylch o 
g w m p a s  y  p e t h a u 
gwahanol.  

Dydd Gŵyl Dewi 
Yng Nghymru, rydym ni yn arfer dathlu Dydd 
Gwyl Dewi ar Fawrth y cyntaf bob blwyddyn, sef 
diwrnod i gofio an Dewi Sant, nawddsant 
Cymru. 
Rydym yn gwisgo Cennin Pedr ac yn bwyta cawl 
cennin a chig oen Cymreig ar y diwrnod hwn. 
Lliwich y llun.  

Brysia wella! 

Da iawn clywed bod Arwel Clements, disgybl blwyddyn 8 yn 

Ysgol Llanhari, yn gwella ar ôl derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty 

Treforys yng nghanol yr eira mawr .  Mae pawb yn gobeithio 

byddi di’n holliach cyn bo hir Arwel.  Brysia wella! 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 19 Chwefror2013 

Ar Draws 

1.  Eira (2) 

3.  Tyrfa (2) 

4.  Twyllo (5) 

10.  Gwyrddlas (5) 

11.  Brodor o’r Aifft (7) 

12.  Lle i orffwys ar sedd (8) 

13.  Hwyl (4) 

15.  Disg gramaffon (6) 

17.  Tanwydd i gerbyd (6) 

19.  Had o’r dwyrain (4) 

20.  Ymyl ffenestr neu lun (8) 

23.  Dyma (7) 

24.  Dal adar (5) 

25.  Math o goeden (5) 

26.  Gwenith, haidd ac ati (2) 

27.  Plisg (2) 

 

I Lawr 

2. Diffuant(5) 

3. Mulaith (8) 

5. Serchu (4)  

6.  Un sy’n anafu (7) 

7.   Prawf llym (11) 

8.   Whilber (5)  

1 1 2  3   4 5  6  6 

7      8      9 

10      11       

         12  13  

12        11 13    

     16  17 14     

15  16     17      

   24   18       

19    18 20     21   

    22 25        

23        24     

         23    

34 25      26   27   

Atebion Rhagfyr 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

9.  Llechweddau craig (11)  

14. Campwr (8) 

16. Tamaid (7)   

18. Anrhydedd (5) 

21. Cymhwyso (5) 

22. Bryn (4) 

 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 Enillydd croesair Rhagfyr: 
Mrs Rhian Lloyd Jones, Tonteg 

D A T O D 3  4 B R I G O 

I  A  A M H U R  A  D 

G O F Y N  A  A 8 R  I 

A  O  F E L  U N D O D 

L E D I O  E  11 Y  D  

O  O  N E N T Y DD  L  

N A G E  P  A 17 U N I G 

16 C  G W A G L E  E  A 

20 E  N 18  W 18 I G I A N 

C N A I F 25 A  R  F  E 

N  M  E  L  I R I A D 

O  D  LL E CH F A 23 O  I 

T L O T Y   30 S O N I G 

Taith trwy Dde 
Sbaen 

 

Nid dyma’r llyfr Cymraeg cyntaf am Sbaen. 

Mae Roger Boore ei hun wedi cyhoeddi dau 

lyfr arall, un am ddwyrain y wlad ac un 

arall am y berfeddwlad, a cheir ambell lyfr 

Cymraeg arall am y wlad. Yn Saesneg, 

cafwyd clasur Jan Morris, Sbaen. 

   I’r rhan fwyaf o bobl, y Costa Del Sol 

yw’r Sbaen y gwyddant amdani, gan lanio 

ym maes awyr Malaga a rhuthro fel cenfaint 

o foch i ‘fwynhau’ haul Torremolinos neu 

Marbella, heb sylweddoli bod goludoedd o 

hanes – a hefyd o olygfeydd naturiol – yn y 

cefn gwlad. Nid ‘teithiwr talog’ felly mo 

Roger Boore. Mae’n academydd wrth reddf, 

ac yn llenor galluog (fel y tystia’i gyfrol 

unigryw, Ymerodraeth y Cymry, na 

chafodd y sylw a haeddai). 

   Diau bod teithwyr o Gymru yn fwy 

cyfarwydd â dinasoedd gogleddol fel 

Barcelona neu Bilbo (dibynna’r sillafiad ar 

ba ferswn ieithyddol a ddewisir), neu hyd 

yn oed lwybr y pererinion i Santiago de 

Compostela, ond mae’n werth mynd i 

Andalucia hefyd, sef pwnc creiddiol y 

gyfrol bresennol. Yno gwelwn olion y 

gwareiddiad Mwslimaidd, a ddisodlwyd 

gan Gristnogaeth, wrth gwrs. Gwelwn y 

tyndra a fu yn hanes y wlad ryfeddol ac 

amlochrog hon. Byddai’n dda petai rhai o’r 

genfaint a grybwyllwyd eisoes yn gweld 

olion y gwaed (trosiadol) ar furiau 

adeiladau dinasoedd fel Córdoba, Sevilla a 

Granada. 

   Rhaid cyfaddef mai twrist yw Roger a’i 

wraig yn y parthau hyn, a chawn glywed am 

eu helyntion yn chwilio am westai ar hyd 

ffyrdd sydd bellach yn unffordd, ond o leiaf 

maent yn ymwybodol iawn o’r difrod y mae 

torfeydd o ymwelwyr yn ei wneud wrth 

drampio ar hyd y parthau ‘cysegredig’ hyn: 

breuddwyd aml un ohonom yw cael llefydd 

fel hyn i ni’n hunain, ond hunanoldeb 

cynhenid sy’n peri inni alw pawb arall yn 

dwrist a ninnau’n hollol unigryw. 

   Rhan fwyaf ffrwythlon (ond creulon 

hefyd) y gyfrol oedd y rhan a ganolbwyntiai 

ar y Rhyfel Cartref, ac yn arbenning ar 

hanes marwolath erchyll Lorca. 

   Mae hwn yn llyfr gwerth ei ddarllen, pa 

un a fyddwch yn mynd i dde Sbaen neu 

beidio. Efallai y byddai ychydig o luniau’n 

ei fywiogi – oni bai bod y rheini’n swnio’n 

rhy dwristaidd: wedi’r cwbwl, darlunio 

trwy eiriau a wna Roger Boore. 

 John Rowlands 

 

[Adolygiad gan yr Athro John Rowlands 

oddi ar www.gwales.com trwy ganiatâd 

Cyngor Llyfrau Cymru.] 

 

Taith trwy Dde Sbaen gan Roger Boore 

Gwasg y Dref Wen  Pris £4.99 

http://www.gwales/
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Côr yr Ysgol 

Mae’r côr wedi bod yn brysur unwaith eto 

eleni yn perfformio yn y gymuned. Buont 

yn y Clwb Rygbi ddydd Iau, Rhagfyr 6ed 

yn perfformio i’r henoed cyn rhoi dau 

berfformiad ddydd Sadwrn yng Ngŵyl 

Goed Nadolig Llantrisant a Llanharan. 

Roeddent yn canu hefyd yng Ngwasanaeth 

Nadolig yr ysgol ym Methel, Eglwys y 

Bedyddwyr. 

 

Ail-Gylchu Siôn Corn 

Gofynnodd aelodau’r Cyngor Eco i blant a 

staff yr ysgol ddod â’u sbwriel er mwyn 

creu Siôn Corn allan o adnoddau ail-

gylchu. Fe wnaethant ddefnyddio 

amrywiaeth o bethau gan gynnwys poteli 

llaeth, amlenni Nadolig, caniau cola, 

pacedi losin a llawer mwy. Cafodd y 

Cyngor Eco lawer o hwyl yn creu'r gwaith 

celf enfawr ac roedd y Siôn Corn ar y 

diwedd yn wych! 

 

Plannu Coed 

Roedd plant y  Clwb Garddio a’r Cyngor 

Eco wrth eu boddau yn plannu coed ar dir 

yr ysgol. Gyda help mawr  Mrs. Marsden 

a Mr. Waters, fe wnaethant lwyddo i 

blannu dros 100 o goed! Mae pawb yn 

edrych ymlaen at weld y coed yn tyfu. 

 

Diwrnodau Sgiliau 

Cafwyd diwrnodau  llawn hwyl a sbri ar 

Hydref 22ain a 23ain gyda phawb ym 

Mlynyddoedd 1 a 2 yn gwisgo fel bodau 

arall fydol (staff hefyd!). Nod y diwrnodau 

oedd datblygu sgiliau gwrando. Roedd 

pawb wedi mwynhau, yn enwedig y 

gweithgareddau ble’r oedd rhaid gwisgo 

sbectol blacowt! 

   Cafodd  CA2  ddiwrnod sgiliau ddydd 

Gwener y 7fed o Ragfyr.  Yn ystod y 

diwrnod  dysgom sgiliau mudol  mân sef 

sgiliau cydlynu symudiadau bychain 

gyda'r dwylo a'r llygaid.   

   Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn 

mynd yn eu grwpiau o un gweithgaredd i'r 

llall.  Bwriad y dydd oedd cynnig cyfle i 

geisio gwella'r sgiliau hyn ac i gael hwyl!  

Sgiliau megis teipio, torri gyda siswrn, 

addurno clai, addurno cacennau, origami a 

sialens ffa pob Mr Hopton, lle'r oedd rhaid 

i ddisgyblion geisio trosglwyddo cymaint 

o ffa pob o un plât i’r llall yn defnyddio 

ffyn coctel! 

 

Gwersi Iwcalili 

Mae holl ddisgyblion CA2 wedi bod yn 

derbyn gwersi  iwcalili yn ystod y tymor 

diwethaf ac mae’n braf iawn clywed y 

disgyblion yn dechrau  canu gwahanol 

ganeuon ar yr offerynnau. Gobeithio y 

cawn ni’r fraint o glywed y perfformiad 

cyntaf erbyn diwedd y flwyddyn! 

 

Cyngherddau Nadolig 

‘Gnome Alone’ oedd perfformiad gwych y 

Cyfnod Sylfaen Saesneg eleni. Stori am 

gorrach bach oedd yn sâl eisiau helpu Siôn 

Corn dros yr ŵyl. Canodd y plant ganeuon 

hyfryd yn ogystal â dweud eu geiriau’n 

glir iawn. Roedd eu gwisgoedd lliwgar yn 

edrych yn ardderchog. Rydyn ni’n falch 

iawn o’n plant! 

   Eleni, cyflwynodd yr Adran Gymraeg y 

sioe Nadolig  ‘Sêr Cyw’ , gyda phawb yn 

gwisgo fel cymeriadau o ‘Cyw’ S4C. 

Darganfod gwir ystyr y Nadolig  a 

phwysigrwydd y seren  oedd thema’r 

sioe . Mae pawb wedi gweithio’n galed i 

ddysgu’r geiriau a  llwyth o ganeuon 

newydd ar gyfer y sioe. Diolch i’r rhieni 

am y gwisgoedd llachar a lliwgar oedd 

wedi cyfrannu at hwyl  perfformiad ein sêr 

ni!   

 

Rheilffordd Fynyddig Aberhonddu 

Ar fore oer a rhewllyd, gwisgodd y 

Dosbarth Derbyn yn eu dillad cynnes am 

eu taith hudol i weld Siôn Corn ar 

Reilffordd Fynyddig Aberhonddu.  

Cyrhaeddom ni Orsaf y Pant, a chael ein 

croesawu’n gynnes gan yr Orsaf Feistr a 

sŵn cerddoriaeth Nadoligaidd yn y 

cefndir. Gyda chwiban enfawr pwffiodd yr 

injan  allan o’r orsaf yn llawn cyffro. Bant 

â ni! Chwilion ni am Siôn Corn a’i 

helpwyr  wrth i ni ganu caneuon Nadolig. 

   Wrth gyrraedd y copa, roedd pawb yn 

gyffrous tu hwnt i weld Siôn Corn yn 

chwifio a’i fola mawr yn rownd fel pêl. 

Roedd yn rhaid i ni benderfynu os oedden 

ni wedi bod yn dda neu’n ddrwg yn ystod 

y flwyddyn, ac wrth gwrs , plant da sydd 

yn y Dosbarth Derbyn! Rhoddodd Siôn 

Corn llond fag o anrhegion i ni a gofyn i 

ni fynd i’r gwely’n gynnar Noswyl 

Nadolig. Roedd hi’n ddiwrnod bendigedig 

ac roedd pawb yn edrych ymlaen at Ddydd 

Nadolig. 

   Yn y cyfamser, aeth disgyblion 

Blynyddoedd 1 a 2 i weld Siôn Corn ym  

Mharc Treftadaeth Y Rhondda. Roedd 

hi’n ddiwrnod hyfryd a’r plant yn gwenu 

ac yn gyffrous iawn i ddarganfod Siôn 

Corn yn grombil y ddaear, ag anrhegion di

-ri o'i gwmpas.   

 

Hyfedredd Seiclo 

Cafodd disgyblion hyfforddiant seiclo’n 

ddiogel yn ystod mis Tachwedd. 

Dechreuodd y cwrs ar iard yr ysgol cyn 

symud ymlaen at seiclo ar heolydd lleol. 

Roedd prawf ar ddiwedd y gwersi a 

llongyfarchiadau i’r disgyblion a oedd yn 

llwyddiannus. 

 

Tuduriaid Trafferthus 

Mae  CS 2  wedi bod yn dysgu llawer o 

ffeithiau diddorol ac ysgytwol am y 

Tuduriaid yn ystod y tymor hwn! Buodd y 

plant yn ymchwilio’r pwnc, a chael hwyl 

yn cynllunio a pharatoi bwyd yr oes. 

Cawsom ddiwrnod y Tuduriaid arbennig 

pan ddaeth Meistr John i siarad â ni. 

Ysgol Dolau Roedd y plant a’r staff wedi gwisgo yn eu 

gwisgoedd  arbennig a  dysgu dawnsfeydd 

cyn   gorffen  y diwrnod gyda gwledd 

fendigedig 

 

Bore Rhyng-genedlaethol  

Daeth mamau cu a thadau  cu  i  ymuno 

â'n harweinwyr digidol ym Mlwyddyn 6 i 

ddysgu sgiliau newydd gyda’r ‘i-pad’.  

Roedd pedwar grŵp yn dysgu am apps 

gwahanol. Roedden nhw’n synnu at 

wybodaeth y disgyblion a’r gallu i 

drosglwyddo’r wybodaeth. Erbyn diwedd 

y bore roedden nhw’n medru dylunio yn 

steil David Hockney, gwella sgiliau iaith a 

mathemateg, cynhyrchu ffilm fer 

animeiddiedig a defnyddio  ‘coaches eye’. 

Roedd y plant wrth eu boddau yn rhannu 

eu sgiliau a gwybodaeth ac yn ddiolchgar 

i’w neiniau a theidiau am ddod.     

 

Prosiect ‘Saff’ 

Buodd  PC Daniels yn ymweld  â 

Blwyddyn 6 yn ystod y tymor  gyda 

Phrosiect ‘SAFF’.  Nod y prosiect yw codi 

ymw yb yddiaeth  am ymdd ygiad 

anghymdeithasol a cham-drin cyffuriau 

ayb. 

 

Newyddion Y G.R.A 

Roedd y Ffair Nadolig eleni yn llwyddiant 

ysgubol. Roedd Siôn Corn wedi ymweld â 

ni a phawb yn mwynhau’r bwrlwm a’r 

hwyl . Codwyd £950 !! Diolch enfawr i’r 

staff a rhieni  am eu help yn ystod y 

noson. Bydd llu o weithgareddau eraill yn 

ystod y flwyddyn nesaf . 

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 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Garth Olwg 

Gŵyl Gerdd 

RhCT 

 

Llongyfarchiadau 

i Nia Hughes a 

Holly 

Christopher am 

eu perfformiad 

yng Ngwyl 

Gerdd RhCT yn 

Eglwys Gadeiriol 

Llandaf. 

Cyngor Ysgol  

Mwynheuodd y Cyngor Ysgol eu taith i Siop y Bont, 

Pontypridd i brynu llyfrau i'r ysgol. 

Traws Gwlad 

L l o n g y f a r c h i a d a u  i 

ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 

6 a fu'n cystadlu yng 

nghystadleuaethau Traws 

Gwlad y Sir a rhai De Cymru. 

 

Plant Mewn Angen 

Diolch i bawb a gododd arian 

ar gyfer Plant Mewn Angen 

eleni. Codwyd £636.89. 

Mali Fflur Williams 

Llongyfarchiadau i Mali ar 

ennill cystadleuaeth Brace's 

Bread i ddylunio cerdyn 

Nadolig 

Ymweliad PC Sian Jones 

Diolch i PC Sian Jones am 

ymweld a phlant Derbyn, 

Blwyddyn 1 a 2 yn ddiweddar. 

Trafodwyd ‘Pobl sy’n helpu’ 

gyda’r plant. Roedd cyfle i un 

neu ddau wisgo fyny dyn heddlu 

hefyd!  

Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau i dîm 

pêl-rwyd yr ysgol yn 

nhwrnament yr Urdd. Fe 

ddaeth y tîm yn ail yn eu 

grŵp.  Gwersi Ffrangeg 

Diolch i Monsieur Vincent 

Gegaden am ddysgu Ffrangeg 

i ddisgyblion blwyddyn 5 y 

tymor yma.     

Ysgol y Dolau 

Ymweld â Siôn 

Corn ar 

Reilffordd y 

Bannau 

Cwrs 

Seiclo’n 

Ddiogel 

Cyngor Eco yn 

ail-gylchu i greu 

Siôn Corn 
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Ysgol Llanhari 

Gwasanaeth Nadolig 

Cynhaliwyd gwasanaeth Nadolig Ysgol Llanhari yn Eglwys 

Gatholig Meisgyn nos Lun yr 17eg o Ragfyr. Roeddwn i yn aelod 

o'r grwp llefaru iau ac fe wnes i fwynhau'r profiad o berfformio o 

flaen cynulleidfa mor fawr. Cafwyd perfformiadau cerddorol gan 

unigolion a grwpiau offerynnol, darlleniadau Beiblaidd gan 

unigolion o flynyddoedd amrywiol a pherfformiad gan gôr staff a 

disgyblion yr ysgol. Gwnaethpwyd casgliad o £200 tuag at yr 

elusen Tŷ Hafan ar ddiwedd y gwasanaeth. Roedd y gwasanaeth 

yn ffordd hyfryd i orffen y tymor ac i greu teimlad Nadoligaidd yn 

barod at y gwyliau. 

Courtney Edwards 8H 

Taith yr Adran Fusnes i stadiwm C.P.D Dinas Caerdydd 

Roedd y bechgyn wrth eu bodd yn eistedd o amgylch y bwrdd 

hanesyddol yn ystafell Cyfarwyddwyr C.P.D Dinas Caerdydd yn 

ystod taith criw Busnes Bl.10 a 12 i'r stadiwm. Yma mae pob 

chwaraewyr yn arwyddo'i gytundeb â'r clwb. Cafodd y disgyblion 

brofiad gwych wrth gael eu tywys i bob twll a chornel yn y clwb a 

chlywed sut mae creu busnes llwyddiannus ym myd pêl-droed. 

Ychwanegiad annisgwyl i'r daith oedd cael arsylwi ar sesiwn 

hyfforddi'r tîm cyntaf, a gweld Craig Bellamy a'i gyfoedion yn 

ymarfer ar y cae am fod y cae hyfforddi wedi rhewi - weithiau 

mae'r tywydd oer yn gweithio o'n plaid! 

 

Elusen Tŷ Hafan 

Elusen Blwyddyn 8 am eleni yw elusen Tŷ Hafan. Bydd pwyllgor 

elusennol y flwyddyn yn trefnu nifer o weithgareddau gydol y 

flwyddyn. Dechreuodd ein hymgyrch i godi arian eleni drwy 

gynnal stondin gacennau, ac fe gawsom 100 o gacennau hyfryd 

gan y siop Greggs i'w gwerthu yn ystod yr amser egwyl. Diolch yn 

fawr i Greggs ac i'r pwyllgor am wneud y trefniadau.  

Rhys Rubery 8G 

Llangrannog 

Yn ystod wythnos gyntaf mis Rhagfyr, aeth disgyblion Bl.8 ar eu 

hymweliad blynyddol â Gwersyll Llangrannog. Roedd llawer o 

weithgareddau gwych i'w gwneud yno fel - dysgu sut i sgio, 

gwibgartio a rasio'ch ffrindiau i lawr y llethr, gyrru'r cwads, y 

ceffylau neu'r trampolins! Fe gerddon ni i lawr i bentref 

Llangrannog a chael hwyl ar y traeth cyn clywed hanes dant y 

cawr Bica sy'n sôn am y graig ryfedd ei siap sydd ynghanol y 

traeth, a chamu i mewn i ogofau byd T.Llew Jones. Roedd y 

cabanau yn gyfforddus a'r bwyd yn hyfryd - cawson ni ginio 

Nadolig yno! Roedd y SWOGS yn wych, yn cymryd rhan yn y 

gweithgareddau yn ystod y dydd ac yn helpu'r athrawon i drefnu 

gweithgareddau'r nos, Fe wnes i fwynhau cael cyfle i ddod i'w 

hadnabod. Diolch yn fawr i bawb ddaeth i Langrannog gyda ni - 

roedd yn wyliau i'w gofio! 

Rhian Clatworthy 8H  

 

Stwnsh Sadwrn 

Cawson ni brofiad anhygoel ar y dydd Sadwrn cyn Nadolig pan 

gafodd 6 ohonom ein gwahodd i gyd-gyflwyno'n fyw ar S4C! 

Faint ohonoch chi wnaeth ein gweld yn cael ein holi ac yn cael 

ambell slepjan yn ein wynebau tybed? Y chwech lwcus gafodd 

flas ar y byd cyflwyno oedd Beca Harry, Beca Ellis, Ela Edwards, 

Courtney Edwards, Chloe Edmunds a Megan Cummings. Efallai i 

chi hefyd weld criw o fechgyn Bl.8 yn ymddangos ar y rhaglen yn 

creu dawns Haka newydd, ie, yr Haka Gymreig ar fore'r gêm 

rhwng Cymru a Seland Newydd ym mis Tachwedd. Efallai bod 

angen i chi ei dysgu i fois tîm rygbi Cymru er mwyn iddyn nhw 

godi ofn ar y gelyn cyn Pencampwriaeth y 6 Gwlad?! 

Chloe Edmunds (8F) 

 

Cerddoriaeth  

Llongyfarchiadau i Dafydd Tudor,  Blwyddyn 11. Yn ogystal â 

chael ei dderbyn i Gerddorfa Ieuenctid Cymru, mae hefyd wedi 

cael ei dderbyn yn aelod o Gerddorfa Chwythbren Ieuenctid 

Cymru ar y basŵn. Y gamp lawn! 

 

Llongyfarchiadau i Hedydd Edge, Blwyddyn 13 ar gael ei derbyn 

fel aelod wrth gefn i gerddorfa Ieuenctid Cymru ar y fiola.  

 

Arholiadau offerynnol 

Llongyfarchiadau i Carys Fowler ar ei gradd 7 ffidl yn ddiweddar 

a Hedydd Edge am ennill gradd 8 anrhydedd ar y Delyn  

Dafydd Tudor Hedydd Edge 
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Ymweliad PC Siân Jones 

Diolch yn fawr i PC Siân Jones am ymweld â ni yn adran gynradd 

Ysgol Llanhari yn ddiweddar yn rhan o’n thema ‘Calon ein 

Cymuned’.  Siaradodd gyda phlant yr adran feithrin a derbyn am 

ei swydd fel plismones a dangosodd ei gwisg a’r arfau y mae 

plismyn yn eu cario wrth weithio o ddydd i ddydd.    

   

Taith i weld Siôn Corn 

Aeth disgyblion adran gynradd Ysgol Llanahri i Barc Treftadaeth 

Cwm Rhondda ar daith gyfrinachol i weld Sion Corn a’i deganwyr 

yn ei ogof dan ddaear. Roedd dechrau’r daith yn gyffrous wrth i’r 

plant chwilio am gliwiau er mwyn dod o hyd i Sion Corn.  Dim 

ond goleuadau ysgafn oedd yn goleuo’r llwybr anwastad ond 

daethon ni o hyd i’r ogof yn y diwedd!  Pan gyrhaeddon ni’r ogof, 

galwon ni ar Sion Corn a dyma fe’n ymddangos o’r simdde!  

Cafodd pawb anrheg arbennig ganddo cyn gadael - diwrnod llawn 

hwyl!  

 

Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Y Rotari 

Yn dilyn llwyddiant Tîm Siarad Cyhoeddus Cymraeg yr ysgol yn 

rownd derfynol cystadleuaeth Youth Speak y Rotari ym mis 

Tachwedd, daeth ail dîm o’r Ysgol i’r brig ym mis Rhagfyr.  

Saesneg oedd y cyfrwng y tro hwn, ac aelodau’r tîm yma oedd 

Luke Fletcher a Nia Oatley o Flwyddyn 12 ( sef dau siaradwr fu’n  

llwyddiannus yn y gystadleuaeth Gymraeg) ynghyd â Gwynfor 

Dafydd o Flwyddyn 10.  Testun y tim  oedd ‘ Pa mor wir 

anrhydeddus yw ein cynrichiolwyr gwleidyddol heddiw?’  Wedi 

paratoadau trylwyr (a chyfle munud olaf i fynd dros y cyflwyniad 

gyda Mrs Lewis ar ôl gweld pa mor uchel oedd safon eu 

gwrthwynebwyr), roedd pawb ar bigau’r drain yn aros am y 

dyfarniad. Roeddynt ar ben eu digon o glywed ymhen hir a hwyr 

mai Ysgol Llanhari oedd wedi ennill y gystadleuaeth gan sicrhau 

lle yn y rownd derfynol! I goroni popeth, enillodd  Gwynfor  y 

‘Cadeirydd Gorau’ a Nia ‘r ‘Diolchiadau Gorau’. Noson arbennig i 

Lanhari. 

 

Ymweliad Myfyrwyr y Gyfraith i Lysoedd Merthyr 

Diolch byth gadwodd y Barnwr a’r Ynadon ni’n rhydd ar ôl 

diwrnod gwerthfawr yn Llysoedd Merthyr!  Gwelwyd 

gwrandawiadau dedfrydu ple euog, rheithgor yn tyngu llw ar 

ddechrau achos a chael sgwrs addysgedig gan y Barnwr ei hun, a’r 

clerc, yn Llys y Goron. 

   Ymwelwyd hefyd â’r Llys Ynadon, gan weld cyfiawnder yn cael 

ei weinyddu drwy gyfrwng cysylltiad fideo.  Gan na drodd rhai 

diffynyddion fyny i wrando eu hachos (!) manteisiwyd ar y cyfle i 

weld y ddau ynad yn delio gydag achosion gyrru ac yswiriant.  

Hefyd cafwyd siawns i sgwrsio a chyfweld clerc y llys hwn, 

cyfreithiwr, swyddog prawf, ac yn arbennig (40 munud o lith!) 

cyfreithiwr Gwasanaeth Erlyn y Goron. 

   10 mas o ddeg oedd sgôr pob myfyriwr, ond un (9!) am werth y 

profiad.  Y darpar ymarferwyr y gyfraith oedd Cory Davies, Luke 

Turton, Luke Fletcher, Darian James, Rhys Matthews, Lauren 

Minnett, Aleyshia Shaw a Jade Thomas-Rowlands. 

Gan Colin Pari 

Ysgol Llanhari yn eira mis Ionawr 

Disgyblion yn dadansoddi DNA 

Ar y 27ain o Dachwedd, aeth dosbarth Bioleg blwyddyn 12 a 13 i 

Techniquest ym Mae Caerdydd i gymryd rhan mewn gweithdy 

DNA. Pwrpas y diwrnod oedd darganfod mwy o wybodaeth am 

DNA ac i wella’r sgiliau ymarferol sydd yn hanfodol ar gyfer 

arholiadau ymarferol Safon Uwch ac ar gyfer gweithio yn y 

diwydiant gwyddonol yn y dyfodol. Mwynheuon ni i gyd wrth 

ddadansoddi DNA ein hunain ac roedd y canlyniadau yn ddiddorol 

iawn! (Roedd yna hyd yn oed siawns i ni fod fel plant mawr eto yn 

ystod ein 10 munud o allu chwarae gyda’r gweithgareddau ym 

mhrif ran Techniquest!) Diolch yn fawr i Miss Stansfield am 

drefnu’r diwrnod hwn i ni! 

Siwan Henderson 12 B  

Luke Fletcher, Nia  Oatley Bl 12 , Gwynfor Dafydd Bl 10  

a Mrs Carys Lewis o’r Adran Saesneg. 

D i s g y b l i o n 

G w a s a n a e t h a u 

Cyhoeddus Blwyddyn 

13 Llanhari, Garth 

Olwg, Plasmawr, Cwm 

Rhymni a Rhydywaun 

yn cydweithio ar 

Fannau Brycheiniog. 
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Siom ddaeth i ran Clwb Rygbi 

Pontypridd yng Nghwpan Prydain ac 

Iwerddon wrth fethu ac ennill lle yn 

rowndiau terfynol y gystadleuaeth. 

Roedd hyn er i’r tîm brofi cryn 

lwyddiant yn y gemau rhagbrofol, yn 

ennill tair, un yn gyfartal a cholli dim 

ond un. 

   Roedd Pontypridd mewn grwp anodd, 

yn herio tri chlwb cwbwl broffesiynnol 

– Leinster o’r Iwerddon a Leeds 

Carnegie a Jersey o Loegr. 

   Roedd y gamp o guro Leeds 

ddwywaith ac ennill y gêm gartref yn 

erbyn tîm A Leinster yn brawf o allu 

Pontypridd i gystadlu ar y lefel uchaf. 

Oddi cartref yn Jersey y cafwyd y gêm 

gyfartal. 

   Teithiodd Pontypridd i Ddulyn ar ail 

benwythnos mis Ionawr i 

gwrdd unwaith eto â 

Leinster gan wybod y 

byddai’n rhaid ennill y gêm 

i gynnal y gobaith o sicrhau 

lle yn rownd go-gyn 

derfynol y Cwpan. 

   Chwaraewyd y gêm ar 

faes Donnybrook ac roedd 

gan Leinster dîm arbennig o 

gryf yn cynnwys tri 

chwaraewr rhyngwladol llawn a nifer o 

chawaraewyr oedd wedi cynrychioli tim 

A Iwerddon a charfan gyntaf y dalaith 

Wyddelig a goncrodd Ewrop y tymor 

blaenorol. 

   Roedd yn gêm y gallai Ponty fod wedi 

ei hennill o ran yr amryw gyfleon a 

grewyd a’r pwysau roddwyd ar linell y 

tim cartref yn ystod yr ail 

hanner. Sgoriodd canolwr 

dawnus Leinster, Brendan 

M a c k e n ,  d d a u  g a i s 

tyngedfennol bob ochor i’r 

egwyl i gipio’r fuddugoliaeth 

fodd bynnag. 

   Wedi i’w gêm gartref yn 

erbyn Jersey gael ei gohirio 

oherwydd yr eira mawr ddydd 

Sadwrn 19fed o Ionawr, rhaid 

oedd i Bontypridd droi eu 

Siom i Glwb Rygbi Pontypridd 

golygon at y gêm rhwng Leeds a 

Leinster yr un diwrnod. Roedd angen 

gem gyfartal ar y tîm o Iwerddon i 

sicrhau’r safle uchaf fel pencampwyr y 

grwp. Er i Leeds fynd ar y blaen am 

gyfnod hir, unwaith eto dangosodd 

Leinster eu grym a’u gallu i dynnu nol a 

gorffen y gêm yn gyfartal 30 pwynt yr 

un. 

   Dyna ddiwedd ar obeithion Ponty yng 

Nghwpan Prydain ac Iwerddon am 

eleni, ond yn sicr gall y garfan fod yn 

falch o’u hymdrechion a symud ymlaen 

i amddiffyn eu statws fel pencampwyr 

Uwch Adran Cymru. 

   Mae diweddglo cyffrous i’r tymor 

unwaith eto yn debygol. I ddilyn hynt 

Clwb Rygbi Pontypridd, ymwelwch a’r 

wefan, www.ponty.net  

http://www.ponty.net/

