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Cysylltwch â  
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Anrhydeddwyd Gwyn Griffiths, Maesycoed, 

Pontypridd, gan gymrodyr tyfwyr a gwerthwyr 

winwns (Shoni Winwns) ardal Rosko (Roscoff), 

Llydaw, ar Sul olaf Awst mewn seremoni yn ystod 

gŵyl flynyddol y dref. 

   Dywedodd François Seité, arweinydd y Shonis, 

ac sy’n parhau i ddod bob hydref i werthu winwns 

ym Mryste, fod Gwyn Griffiths yn llwyr haeddu’r 

anrhydedd ac yn ddewis poblogaidd iawn. “Bu ei 

lyfrau ar y Shonis, yn arbennig y fersiwn Ffrangeg 

o’i ail gyfrol – Le Monde des Johnnies – yn fodd i 

godi statws ac ennyn parch at y gwerthwyr winwns 

yn eu bro nhw eu hunain,” meddai. 

   Ers rhai blynyddoedd mae winwns y Shonis, sy’n 

unigryw am eu bod yn cael eu tyfu ar dir wedi ei 

wrteithio gan wymon o’r traethau, wedi cael statws 

AOC (Appellation d'Origine Contrôlée). Rhywbeth 

a gysylltir yn arferol a chynhyrchion fel caws a 

gwin Ffrengig. I ennill y statws hwnnw rhaid i’r 

cynnyrch fod o safon ac ansawdd uchel, yn 

unigryw a bod iddo arbenigrwydd hanesyddol. 

Yma eto cydnabyddwyd pwysigrwydd cyfraniad 

Gwyn Griffiths. 

   Cafwyd penwythnos o ddathlu hen ddulliau 

amaethyddol y rhan yna o ogledd Pen ar Bed 

(Finistère) gyda dyrnwyr, nithwyr, peiriannau lladd 

gwair a gwneud seidir ar un pen o’r cei a’r Shonis 

a’u “pentre” yn y pen arall. 

   Yn seremoni urddo Gwyn Griffiths a’i 

gydaelodau newydd – Elizabeth Cabioch, gwraig 

fferm, a Yvon Etienne, darlledwr a cherddor 

Llydewig – ymunodd aelodau nifer o gymdeithasau 

amaethyddol lleol eraill, yn eu plith y tyfwyr 

meirch ysgall (artichokes), a chynrychiolwyr o 

gymdeithasau eraill o rannau eraill o Ffrainc gyda’r 

statws AOC, fel cynhyrchwyr gwin dyffryn y Rhôn 

yn ysblennydd yn eu gwisgoedd. 

Ddydd Sul yr 8fed o Fedi cefais gyfle i ymuno â thaith feicio Hedd Wyn.’Roedd y 

daith gyfan o Fangor i Fflandrys ac ymunais i a fy merch ieuenga’ Lisa efo criw o 

7 arall ar y cymal o Cross Hands i Gaerdydd. Taith tua 80 milltir i gyd , yr hanner 

cyntaf yn braf iawn ar hyd llwybrau beicio Llanelli a Gorseinion nes y 

cyrhaeddom Abertawe. Ychydig mwy llafurus wedyn wrth fynd ar hyd ffyrdd 

mwy prysur ar y cyfan a’r hen A48 cyn gorffen wrth y Gofeb Rhyfel yng 

Nghaerdydd i groeso mawr gan ein teuluoedd. 

 Y fraint i mi wedyn oedd cario ymlaen ar y daith i Fflandrys ar y dydd 

Mawrth, gan deithio drwy Ddwyrain Cymru, dros yr hen Bont Hafren a gorffen y 

noson yng Nghaerfaddon.Ymlaen wedyn tuag at Orllewin Reading y diwrnod 

canlynol heibio i lwybrau camlesi hyfryd. Cafwyd croeso mawr yn Theale a 

chawsom fwyd da a chroeso’r hwyr yn y Volunteer yn y Theale, gyda’r 

perchennog, o Gymru’n wreiddiol yn cyfrannu £50 i’r achos. Cwrdd hefyd â 

Chymry eraill a gyfrannodd oedd yn gweithio neu’n ymweld â’r ardal. Y diwrnod 

canlynol cychwyn am 8 a thaith hir i Lundain gan gyrraedd y Cenotaph tua 5 yn y 

pnawn. Wedi gorffen yno rhaid oedd cario ymlaen i orffen wrth y gwesty yn 

Dartford tua ugain munud wedi 8, a 102 o filltiroedd wedi’u cwblhau am y dydd - 

diwrnod gwerth chweil a phrofiadau anhygoel. 

   Ymlaen at Dover y diwrnod canlynol a braf oedd ymlacio ar y fferi , wedi 

cwblhau’r seiclo am y dydd. Y bore trannoeth doedd na ddim taith hir o’n blaen ac 

fe ymunodd criw o 10 o feicwyr o Fflandrys efo’r tri ohonom o Gymru am y rhan 

olaf. Y ffyrdd gorau a’r hawsaf ar y daith, ond y tywydd yn drychinebus. Cyrraedd 

Ypres a Giat Menin yn brofiad ysgytwol a theimladwy iawn, a’r tywydd gwael fel 

petai yn adlewyrchu amodau ofnadwy’r milwyr. Mae’r gofeb yma i holl filwyr y 

Gymanwlad a laddwyd yn yr ardal 

yn y Rhyfel Byd Cyntaf â dim 

cerrig beddi i’w coffâu. 

   Drannoeth cawsom wasanaeth 

syml ym mynwent Artillery Wood 

o flaen bedd Hedd Wyn ac 

ymweld â chaffi Marc a’r man lle 

y bydd y gofeb i filwyr o Gymru 

yn Fflandrys yn cael ei osod. 

(Ddeuddydd cyn i Carwyn Jones 

gyrraedd yma a chynnig rhywfaint 

o arian gan y Cynulliad) 

Taith Feicio Hedd Wyn Anrhydedd gan Sioni Winwns 

Emlyn, Meurig ac Ieuan ger y Cenotaph Parhad ar dudalen 2 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Tachwedd 2013 
Erthyglau a straeon 

i gyrraedd erbyn 
25 Hydref 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 

 

Brethyn Cartref  
gyda 

Geraint Huws  
 

8yh, Nos Fawrth 
19 Tachwedd 

Clwb Rygbi Pentyrch 
 

Aelodaeth: £8 

Dianne Bartholomew 

Siopa Teg 

Sgwrs a Stondin 
 

7.30yh  Nos Fercher 

 Hydref 16eg 
Y Pafiliwn, Tonysguboriau 

  

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch: 01443 202093 / 

01443 203729 

 

Cangen Tonysguboriau 

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

CYLCH 

CADWGAN 

CYLCH CADWGAN 
Nos Wener Tachwedd 1 

2013 am 8.00pm  
GERAINT JONES 

yn siarad ar y testun:  
‘‘’Ffaith a Ffuglen” 

yn Festri Bethlehem, 
Gwaelod y Garth 

Cydnabyddir cefnogaeth 
Llenyddiaeth Cymru 

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. 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

Eisteddfod y Cymoedd  
yn Ysgol Lewis i Ferched,  

Ystrad Mynach  
Nos Wener, 18fed o Hydref  

Yn dechrau am 5.00 o’r gloch.  
 

 Am fwy o fanylion. 
  Cysylltwch â Sian Griffiths ar 

02920 889295 neu 
Sianpg@btinternet.com ; 

Linda White ar 02920 882107 neu 
lindacharnellwhite@gmail.com 

 

‘I Bedwar Ban Byd’ 

Yng nghwmni  

Siân Morgan Lloyd 
 

8.00yh  Nos Fercher 

 9 fed Hydref 
Bethlehem, Gwaelod y Garth  

  

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20891577 

 

Cangen y Garth 

Taith Feicio (o dudalen 1) 
 

Yn nes ymlaen yn y pnawn aethom i weld 

rhai mynwentydd eraill yn yr ardal lle 

claddwyd llawer o Gymry. Hefyd, yn 

dilyn awgrym gweinidog lleol ymweld â 

mynwent Almaenaidd. Yr awyrgylch yno 

yn wahanol iawn - yn dywyll ac yn sobri 

rhywun wrth feddwl am y 44 mil o 

Almaenwyr ifanc a gladdwyd yno. 

   Un peth trawiadol oedd fod y 

mynwentydd i gyd yn cael eu cadw yn 

daclus ac yn lân ac yn dangos parch 

teilwng i’r rhai a gollwyd. ‘Roedd amryw 

heb enwau ar y cerrig gyda’r geiriau 

“Known unto God” ar y gwaelod. 

   Bwriad  y da i th  oedd c reu 

ymwybyddiaeth a chasglu arian at sicrhau 

cofeb i’r Cymry yn Fflandrys erbyn 2014, 

i goffâu’r Cymry a syrthiodd yno yn ystod 

y Rhyfel Byd Cyntaf.Diolch i bawb a 

gyfrannodd yn uniongyrchol i fi a bydd 

mwy o gyfle wrth i bobl eraill fedru 

cyfrannu at yr achos hefyd. Diolch i 

Meurig Rees am drefnu, Ifan Roberts am 

ei gyfnogaeth Trydar, a diolch i’r beicwyr 

eraill a’r tîm cefnogol am eu cwmnïaeth 

hoffus ar y daith. 

   Gellir cael mwy o wybodaeth am y daith 

ar @beicioheddwyn. Croeso i chi 

gyfrannu. 

Emlyn Penny Jones (Pens) 

mailto:Sianpg@btinternet.com
mailto:lindacharnellwhite@gmail.com
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Hwyl a sbri yn y jambori! 

Hoffwn ddiolch i’r holl ysgolion ddaeth 

i jambori bach Martyn Geraint yng 

nganolfan hamdden y Ddraenen Wen ar 

y 27ain o Fedi. Roedd yn ddiwrnod 

hyfryd ac roedd y plant i gyd (a’r 

athrawon!!) wrth eu bodd yn dawnsio a 

chanu gyda Martyn. 

Diolch yn fawr! 

 

Sesiynau stori a chreu – Hanner 

tymor mis Hydref 2013 

Os ydych chi’n edrych am rywbeth 

gwahanol i wneud dros wyliau hanner 

tymor dewch i fwynhau stori a gwneud 

ychydig o gelf a chrefft yng nghwmni 

staff Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. 

Cyfle i blant glywed stori Cymraeg a 

chreu rhywbeth arbennig i fynd adref. 

Gweler lleoliadau, dyddiadau ac 

amseroedd sesiynau llyfrgelloedd yr 

ardal yma isod. 

(*Mae’r sesiynau yma yn addas i blant 

oed Meithrin-7 mlwydd oed – Croeso i 

bawb!) 

Llyfrgell Pentre’r Eglwys   Dydd Llun   

Hydref  28ain     11:00-12:00yp 

(*Oherwydd galw uchel a diffyg lle 

bydd angen bwcio i fynychu’r sesiwn 

uwchben yn unig – Ffoniwch: 01443 

407570 

Llyfrgell Aberdâr       Dydd Mawrth   

Hydref  29ain    11:00-12:00yp 

Llyfrgell Pontyclun    Dydd Mercher   

Hydref  30ain    11:00-12:00yp 

Llyfrgell Treorci    Dydd Iau  Hydref  

31ain  11:00-12:00yp 

Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin 

Reynolds, Swyddog Gweithgareddau 

Cymunedol Menter Iaith Rhondda 

Cynon Taf ar 01443 407570 neu e-

bostiwch: 

 catrinreynolds@menteriaith.org 

 

Dathlu ‘Diwrnod Shwmae’ 

Hydref 15ed fydd y tro cyntaf i ni bobl 

Cymru ddathlu Diwrnod Shwmae 

Su’mae? gan ddechrau pob sgwrs gyda 

shwmae, su’mae neu shwdi! Nod y 

diwrnod a drefnir gan Mudiadau 

Dathlu’r Gymraeg yw dangos fod y 

Gymraeg yn perthyn i bawb ac y gallwn 

ni i gyd ddefnyddio’r Gymraeg sydd 

gennym drwy’r flwyddyn - yn y siop, yn 

y ganolfan hamdden, yn y gwaith, wrth 

geisio gwasanaeth Cymraeg yn ein 

cymuned, gyda ffrindiau - ymhob man. 

Dyma gyfle i wneud y Gymraeg yn 

llawer mwy amlwg a chyhoeddus - a lle 

gwell i ddechrau na gyda’r ffordd ry’n 

ni’n cyfarch ein gilydd? Fel rhan o’r 

dathliadau mi fydd y gantores lleol 

Delyth McClean yn canu yn y Gymraeg 

a chwarae’r gitar mewn sawl lleoliad ar 

draws y sir er mwyn denu sylw at yr 

iaith a sbarduno sgwrs yn y Gymraeg! 

 

Noson Cwis a Chân – Gyda Kizzy 

Crawford – Hydref 24ain 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ar y 

cyd â’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion 

Morgannwg. Noson cwis â chân gyda'r 

gantores anhygoel Kizzy Crawford yn 

canu ar diwedd y noson! 

Globetrotters Bar Pontypridd (Uwchben 

y Llanofer Arms) 

Tocynnau - *£4 o flaen llaw/£5 wrth y 

drws 

7:30yh 

Croeso i bawb! (yn cynnwys dysgwyr) 

Am fwy o fanylion ynglyn â lefel y 

dysgwyr cysylltwch â Ifan Dylan: 01443 

483 600) 

Ffoniwch: 01443 407570 am fwy o 

fanylion neu i brynu tocynnau 

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

01443 407570 
 

www.menteriaith.org 

Mae Siop frechdanau 

‘Harris’ yng nghanol 

Pontypridd… Mae 

sawl un o’r staff yn 

falch i gynnig 

gwasaenaeth trwy 

gyfrwng y Gymraeg. 

Dyma ni’n holi un 

o’r siaradwyr Cymraeg. 

 
Enw: Hannah Ivey   

Beth yw eich swydd? Gweinyddes yng 

ngaffi ‘Harris’ ym Mhontypridd. 

Ble ydych chi’n byw: Graig, Pontypridd. 

Rwy’n siarad Cymraeg fel arfer… â’r 

cwsmeriaid yn y siop. 

Y peth gorau am fyw yn Nghymru 

yw… Y gallu i siarad Cymraeg â phobl 

eraill. 

Pa berson sydd wedi dylynwadu fwyaf 

arno chi? Dad, oherwydd mae’n 

gweithio fel paramedic.   

Pwy fasech chi’n gwahodd i’ch pryd 

bwyd delfrydol? Channing Tatum 

Y peth mwyaf doniol i ddigwydd i mi 

erioed oedd…  Gollwng bwyd cwsmer. 

Disgrifiwch eich hun mewn 3 gair…  

Doniol, Hyderus a Siaradus.  

 

Mae siop ‘Boots’ yng nghanol 

Pontypridd. Mae un aelod o staff yn falch 

i gynnig gwasaenaeth trwy gyfrwng y 

Gymraeg. Dyma ni’n ei holi hi. 

 
Enw: Helen 

Michelle Williams   

Beth yw eich 

swydd?: Boots – 

Gweini cwsmeriaid 

Ble ydych chi’n 

byw: Glyncoch 

Pontypridd. 

Rwy’n siarad 

Cymraeg fel 

arfer.... Gyda’r plant tipyn gartref ac yn 
y gwaith efo cwsmeriaid. 

Y peth gorau am fyw yn Nghymru 

yw… Y wlad. Rydw i’n hoffi mynd am y 

dydd i Narberth. 

Pa berson sydd wedi dylynwadu fwyaf 

arno chi? Tom Jones 

Pwy fasech chi’n gwahodd i’ch pryd 

bwyd delfrydol? Y band ‘Pink Ffloyd’. 

Y peth mwyaf doniol i ddigwydd i mi 

erioed oedd...  Dw i’n rhy swil i 

ddweud. 

Disgrifiwch eich hun mewn 3 gair.. 

Doniol, Helpu pobl, Hoffi cwrdd â phobl 

Mae’r Siop ‘Izit accessories’ yng nghanol 

Pontyprid. Mae un aelod o staff yn falch i 

gynnig gwasaenaeth trwy gyfrwng y 

Gymraeg. Dyma ni’n ei holi hi. 

 

Enw: Siân Slater   

Beth yw eich 

swydd?: Gweini yn 

y siop. 

Ble ydych chi’n 
byw: Ynysybwl, 

Pontypridd. 

Rwy’n siarad 

Cymraeg fel 

arfer... â fy mab. 

Y peth gorau am fyw yn Nghymru 

yw… Y gallu i siarad Cymraeg. 

Pa berson sydd wedi dylynwadu fwyaf 

arno chi? Mam 

Pwy fasech chi’n gwahodd i’ch pryd 

bwyd delfrydol? David Beckham, Jason 

Statham a Russel Brand. 

Y peth mwyaf doniol i ddigwydd i mi 

erioed oedd… Cwympo o dop zip wire. 

Disgrifiwch eich hun mewn 3 gair… 

Siaradus, Hapus a Chymdeithasol.  

mailto:catrinreynolds@menteriaith.org
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Sioned Scott, Meisgyn 

Mrs Nia Rowlands, Creigiau, Arweinydd 

Pwnc ITM Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 

gyda gwobr Athro Ieithoedd Tramor y 

Flwyddyn 

Trip Ysgol Sul Tabernacl i Fferm Cantref, Aberhonddu 

Cerian Hughes a Leon Williams 

Simela Tsavlidis a Robert Lamb 

Gethin Thomas, Efail Isaf 

(Tudalen 11) 

Dydd Iau  24 Hydref 7:30yh 

Tocynnau:  £4 o flaen llaw   

£5 wrth y drws 
Mwy o fanylion: 01443 407570 

Don Llewellyn yn lansiad ei ail nofel 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Glenys Roberts 

Cymdeithas Gymraeg Llantrisant 
Cofiwch am ginio Nadolig y Gymdeithas a 

gynhelir nos Sadwrn 7 Rhagfyr yn 

Llechwen Hall. Gallwch gysylltu â 

Rhiannon ar (01443) 223282 a thalu £10 y 

pen o flaendal, ond does dim amser i’w 

golli …. 

 

Côr Tadau Trisant 

Mae 15-20 o dadau Ysgol Gynradd 

Gymraeg Llantrisant wedi ailddechrau 

ymarfer ar ôl llwyddiant y canu yn Nawns 

Haf yr ysgol. Maen nhw’n ymarfer bob yn 

ail nos Fawrth am 8.00 o’r gloch yng 

Nghlwb Rygbi Pont-y-clun dan arweiniad 

un o’r tadau, sef Tim Edwards, gynt o 

Only Men Aloud. Disgwyl pethau mawr, 

bois … dim ond bob yn ail nos Fawrth? 

Rhaid ’bod chi’n dda! 

 

Taith MacMillan  

Llongyfarchiadau i bawb a gerddodd o 

gwmpas Llantrisant ddydd Sadwrn 21 

Medi a chwblhau Taith Gerdded 

MacMillan, a hithau’n bwrw glaw mân 

bron drwy’r dydd. Roedd tyrfa dda 

ohonoch i’w gweld yn cerdded, yn codi 

arian dros yr achos teilwng hwn, ac yn 

codi cywilydd ar y gweddill ohonom. 

Flwyddyn nesa amdani! 

 

Priodas Hapus (Llun tudalen 4) 

Priododd Robert Lamb (mab Eirlys a 

Steve) a Simela Tsavlidis yng Nghapel 

Cymraeg Canol Llundain ym mis 

Gorffennaf. Mae Robert yn aelod yno ers 

rhai blynyddoedd bellach. Roedd y 

gwasanaeth priodasol yn nwylo’r 

Parchedig Peter Dewi Richards a’r 

organydd oedd Euron Walters. Cymerwyd 

rhan yn yr oedfa gan Barti’r Efail o dan 

arweiniad Menna Thomas. Ar ôl treulio eu 

mis mêl yn yr Amerig dychwelodd Robert 

a Sim i Dubai, lle maent yn gweithio ar 

hyn o bryd. Llongyfarchiadau cynnes iawn 

i’r ddau ohonynt a phob dymuniad da.   

 

Swydd Gyntaf (Llun tudalen 4) 

Llongyfarchiadau i Sioned Scott, merch 

Dennis Scott ac Eluned Davies-Scott, 

Meisgyn, sydd wedi cychwyn ar ei swydd 

gyntaf gyda Unilever yn Brackley. 

Graddiodd Sioned ag anrhydedd yr haf 

yma o Ysgol Fusnes Brookes, Rhydychen. 

Mae hi'n gyn ddisgybl o Ysgol Gynradd 

Gwaelod y Garth ac Ysgol Gyfun Plas-

mawr. Pob dymuniad da iti Sioned yn y 

swydd.  

 

Cyfarfyddiad Hapus 
Ar ein ffordd yn ôl o’r Eisteddfod yr oedd 

Guto a minnau, ddydd Sadwrn y degfed o 

Awst, ac wedi anghofio llenwi’r fflasg cyn 

cychwyn. Felly dyma alw mewn caffi bach 

yn Llanfair ym Muallt am baned. ‘Dw i 

ddim yn siŵr a fyddwch yn fy nghofio i,’ 

meddai llais y tu ôl imi. Crafu pen, wyneb 

cyfarwydd, ond … ‘Karyl,’ meddai. A 

dyna’r geiniog yn disgyn – Karyl 

Mumford, Lewis ers blynyddoedd bellach, 

cyn ddisgybl imi yn Ysgol Gyfun 

Tonyrefail ryw 35 a mwy o flynyddoedd 

yn ôl! Roedd Karyl yn byw yn 

Nhonysguboriau, a’i chartref yn ddi-

Gymraeg, ond ar ôl dilyn y cwrs Safon 

Uwch Cymraeg Ail Iaith, roedd wedi 

mynd yn ei blaen i Aberystwyth a graddio 

ag anrhydedd yn y Gymraeg. Wedi hynny 

priododd Malcolm, Cymro Cymraeg o 

Landudoch, ac maent wedi byw yn ardal 

CROESO MAWR YN CRECY 
 

 Llantrisant – gefeillwyd â Crecy , Ffrainc. 

Mae’n bosib y gwelwn ni hynny ar 

arwyddion mynediad i’r dref cyn bo hir. A 

bydd y diolch am hynny, os caiff y bwriad 

ei wireddu, i Gôr Meibion Llantrisant. 

Bwriad yr ymweliad diweddar â gogledd 

Ffrainc oedd sefydlu cysylltadiau ac estyn 

llaw cyfeillgarwch i bobl y dref. Wrth 

groesawu’r Côr i’r dref dywedodd y maer, 

“Dw i’n meddwl mai dyma’r cysylltiad 

cyntaf sy wedi bod rhwng y ddwy dref ers 

y frwydr yn 1346. Yn sicr does yna neb 

wedi mentro draw oddi yma i Lantrisant yn 

ystod y saith canrif ddiwetha!” 

   Roedd eglwys Crecy yn gyfforddus lawn 

i wrando ar y côr yn cyflwyno rhaglen 

amrywiol o emynau, caneuon gwerin ac 

emynau Negroaidd. Galwyd am sawl encôr 

ac roedd pawb ar eu traed yn 

cymeradwyo’n frwd ar ddiwedd y 

perfformiad. 

   Yn dilyn y cyngerdd cynhaliwyd 

derbyniad swyddogol yn neuadd y dref lle 

cafodd anrhegion eu cyfnewid. 

Cyflwynwyd blwch wedi ei ddylunio’n 

chwaethus ac ynddo dair saeth i gofio am 

wrhydri gwŷr Llantrisant ym mrwydr 

enwog 1346. 

   Yn ogystal â chynnal cyngerdd yn 

Abbeville, manteisiodd y côr ar y cyfle i 

ymweld â rhai o safleoedd pwysig Brwydr 

y Somme yn 1916 -Thiepval lle mae 

cofgolofn ac arni enwau dros 76,000 o 

filwyr y Cynghreiriau a laddwyd ond nad 

oes ganddyn nhw fedd; Beaumont Hamel i 

weld olion y ffosydd le bu’r brwydro ar ei 

ffyrnicaf a thref Albert a welodd ddinistr 

enfawr yn ystod 1916-17. 

   Ond yn ddios uchafbwynt y daith i’r Côr 

oedd yr ymweliad â Choedwig Mametz i 

weld y gofgolofn urddasol ar ffurf draig 

goch i goffau’r 4000 o ddynion o’r Welsh 

Division a laddwyd ym mrwydr Coedwig 

Mametz yn 1916. Cynhaliwyd seremoni 

syml lle canodd y côr emyn, darllenwyd 

cerdd rymus Owen Shears ‘Mametz 

Wood’ a gosodwyd torch o flodau ar y 

gofgolofn. Yn seiniau Hen Wlad fy 

Southampton ers blynyddoedd lawer. Ond 

yn Llantrisant y mae rhieni Malcolm, Mrs 

a Mrs Lewis, yn byw ers sawl blwyddyn, 

ac ar eu ffordd i lawr o’r Eisteddfod i’w 

gweld nhw yr oedd Karyl a Malcolm y 

prynhawn hwnnw. 

 Ac roedd ganddyn nhw reswm da iawn 

dros ymweld ag Eisteddfod Dinbych a’r 

cyffiniau eleni. Roedd cyfnither i Karyl, 

Christine Mumford, wedi dilyn gyrfa 

hynod o debyg ychydig flynyddoedd o’i 

blaen. Ei henw hi bellach yw’r Prifardd 

Christine James, Archdderwydd Cymru. 

 

Y tro nesa … 
Margaret White fydd yn gyfrifol am y 

golofn y mis nesaf, felly anfonwch unrhyw 

n e w y d d i o n  a t i  h i  - 

magiwyn15@gmail.com – (01443) 

225091. 

Nhadau gadawodd y cantorion am Crecy 

ar ôl cymryd rhan mewn seremoni 

bwrpasol ac urddasol. 

   Y cam nesaf fydd ymweliad gan 

ddirprwyaeth o Crecy â Llantrisant yn 

ystod 2014 i barhau’r trafodaethau am 

efeillio’r ddwy dref. Gymaint fu’r croeso 

a’r dathlu yn Crecy mae aelodau’r Côr 

eisoes yn sôn am daith arall ymhen dwy 

flynedd. 

   Bryd hynny gobeithio y bydd arwyddion 

croeso i’r dref yn dwyn y geiriau Crecy- 

Jumelée avec Llantrisant (Pays de Galles)! 

Rhaglen Hyfforddiant 
Menter Caerdydd  

 
Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth 

â Chyngor Caerdydd, wedi cydlynu'r 

rhaglen hon o gyrsiau hyfforddiant cyfrwng 

Cymraeg ar gyfer 2013-2014. 

   Yn dilyn llwyddiant y llynedd, mae nifer 

o gyrsiau poblogaidd ar yr amserlen eto, ac 

yn dilyn ymghynghori gyda nifer ohonoch, 

rydym wedi cynnwys mwy o gyrsiau 

newydd ym meysydd Iechyd a Diogelwch, 

Lles a Diogelwch Plant, Hyfforddiant 

Chwaraeon, Datblygiad Proffesiynol, 

Rheoli Ymddygiad a Gloywi Iaith. 

   Os hoffech sgwrs bellach neu fwy o 

wybodaeth am unrhyw gyrsiau, cysylltwch 

ag angharad@mentercaerdydd.org neu 

ffoniwch 029 2068 9888 

 

Cwis 

Cynhelir cwis nesaf y Fenter yn y Mochyn 

Du, Gerddi Soffia, Nos Sul, Hydref 25 am 

8 o’r gloch. Croeso cynnes. £1 yr un. 

 

Gweithgareddau Hanner Tymor yr 

Hydref 
Bydd y Fenter yn brysur unwaith eto dros 

hanner tymor yr Hydref – a bydd nifer o 

weithgareddau ymlaen i blant. Byddwn yn 

cynnal 2 Gynllun Gofal, 6 sesiwn chwarae 

Bwrlwm, gweithdai amrywiol a sesiwn 

Miri Meithrin i blant meithrin a’u rhieni! 

Ewch i wefan y Fenter am fwy o fanylion – 

www.mentercaerdydd.org  

mailto:magiwyn15@gmail.com
mailto:angharad@mentercaerdydd.org
http://www.mentercaerdydd.org
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Ysgol 
Uwchradd 
Pontypridd 

 
 

 

 
Gohebydd ysgol: Lauren Staple 
Helo bawb, dyma golofn newydd o Ysgol 

Uwchradd Pontypridd. Lauren Staple ydw 

i a rydw i’n ddisgybl yn y chweched 

dosbarth yn astudio Cymraeg fel ail-iaith. 

Fel rhan o’r cwrs lefel A rydyn ni’n 

darllen Tafod Elai yn rheolaidd a hoffen ni 

rannu ein newyddion a’n llwyddiannau ni 

gyda’r gymuned leol. 

 

I ddechrau teimlwn fod llawer i ddathlu ar 

hyn o bryd. Ym mis Awst cafodd yr ysgol 

rai o’i chanlyniadau allanol gorau erioed. 

Rhaid enwi’r Liam Richards, Chloe 

Davies, Daniella Isingrini, Euan Pearce ac 

Emily Jackson a gafodd dros deg TGAU 

yr un, pob un ohonyn nhw’n naill ai’n 

gradd A* neu A. Mae’r Adran Gymraeg 

yn falch iawn o Joely Hickman a gafodd 

gradd A yn ei harholiad Cymraeg lefel A. 

Mae Joely ‘n mynd i Brifysgol 

Aberystwyth i astudio Cymraeg a 

Ffrangeg. Pob lwc iddi hi. 

 

Ym mis Hydref mae’r ysgol yn perfformio 

“Little Shop of Horrors”. Bydd y sioe 

ymlaen yn neuadd yr ysgol o Hydref 22-

24 a mae tocynnau ar gael o swyddfa’r 

ysgol – 01443 486133. 

 

Hoffwn longyfarch Miss Kelly o’r adran 

Ddrama hefyd ar ol priodi yn ystod yr haf 

a sydd bellach yn Mrs Goode. 

Llongyfarchiadau hefyd i Miss Llaughlan 

daearyddiaeth a ddaeth yn Mrs Farrow ac i 

Mr Thomas ymarfer corff a Ms Gwylim 

addysg grefyddol a ddaeth yn ŵr a gwraig. 

 

Croeso mawr i’r staff newydd a ymunodd 

â ni ar ddechrau mis Medi – Mrs Dober, 

Mr Astley a Miss Wall yn yr Adran 

Mathemateg, Miss Owens yn yr Adran 

Gwyddoniaeth, Mr Barton yn yr Adran 

Ddaearyddiaeth, Miss Pullen yn yr Adran 

Saesneg a Mr Roach yn yr Adran Hanes. 

Acapela 
 

Llongyfarchiadau i Catrin Finch a John 

Rutter ar enwebiad yr albwm ‘Blessing’ 

fel ‘Albwm y Flwyddyn’. Cafodd yr 

albwm ei recordio yn Acapela llynedd 

gyda Sinfonia Cymru ac hefyd unawdau 

gan Elin Manahan Thomas. Bydd y 

canlyniad yn cael ei gyhoeddi mewn 

seremoni yn Neuadd Albert yn Llundain 

ar yr 2il o Hydref.  

   Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau 

wedi’u trefnu ar gyfer y misoedd nesaf 

gan gynnwys cyngerdd nos Iau, 7fed o 

Dachwedd o gerddoriaeth siambr gan 

Benjamin Britten a Frank Bridge. Mae 

tocynnau ar werth trwy’r wefan 

www.acapela.co.uk neu dewch i mewn i 

Acapela i gasglu tocynnau, mae’n £5 y 

tocyn. Mae cynnig arbennig i brynu 

tocynnau i’r ddwy noson am £7.50! 

   Yn dilyn llwyddiant Cerddoriaeth Dda 

a Chwrw’r Cyffiniau yn ystod yr haf, 

bydd noson arall i glywed bandiau lleol 

nos Sadwrn 19eg o Hydref. Bydd cwrw 

ar werth gan fragdai Otley a Wye 

Valley. Mae tocynnau ar werth am £5. 

   Bydd cyngerdd nos Sadwrn, 23ain o 

Dachwedd gan grŵp cerddoriaeth 

gynnar ‘Pavane’ a disgyblion o Ysgol 

Gyfun Aberpennar yn perfformio 

cerddoriaeth gan Dowland, Tomkins, 

Purcell ac eraill. Mae tocynnau ar werth 

am £5 o Acapela neu gan aelodau o 

‘Pavane’. 

   Mae meddygfa Pentyrch wedi cael ei 

chynnal yn Acapela ers mis Chwefror 

ond bydd eu cartref newydd ger neuadd 

y pentref yn barod ar y 7fed o Hydref. 

Dymunwn y gorau iddynt yn eu cartref 

newydd! 

   Mae pecynnau ar gael ar gyfer llogi 

Cwmwl dros 
y Cwm 

 

 
Y  m i s  h w n , 

cyhoeddir nofel i 

blant gan nofelydd 

Cymraeg amlwg sy’n 

portreadu hanes 

t r y c h i n e b 

Senghennydd 1913. 

Mae Gareth F. Williams yn awdur amlwg, 

wedi ennill gwobr Tir na-nOg bedair 

gwaith am ei lenyddiaeth i blant. 

    ‘Creu stori deuluol gyda theimlad o 

hanes iddi dwi wedi’i wneud yn Cwmwl 

dros y Cwm,’ meddai’r nofelydd o 

Borthmadog sydd bellach yn byw yn 

Beddau, ger Pontypridd. ‘Mi ddylai hon 

fod yn rhan o gefndir pawb sydd yn – neu 

wedi – tyfu i fyny yng Nghymru.’ 

Gwasg Carreg Gwalch. £5.99  

Acapela ar gyfer digwyddiad megis 

parti penblwydd, Nadolig neu barti iâr. 

Cysylltwch â ni 02920 890862 neu 

info@acapela.co.uk os am drafod 

unrhyw syniad. 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Tonyrefail 

Clwb Ffilmiau 

Rydym wedi dechrau darparu Clwb Ffilm 

yn yr ysgol ar brynhawniau Gwener i 

ddisgyblion blwyddyn 5 a 6. Maent yn 

cael cyfle i ddysgu mwy am fyd ffilm a 

gwylio ffilmiau a fydd yn eu cyffroi a’u 

haddysgu am bynciau newydd/gwahanol. 

Bydd cystadlaethau a gweithgareddau 

amrywiol yn rhan o’r clwb yn cynnwys 

ysgrifennu adolygiadau o ffilmiau. 

 

Lesotho  

Daeth Mr Hefin Griffiths i'r ysgol i drafod 

ei brofiad o godi arian ar gyfer Lesotho 

drwy redeg marathon Llundain. Cafwyd 

cyfle i wrando ar ei hanes ac i holi 

cwestiynau. Rwy’n siŵr fod y disgyblion 

wedi dysgu llawer! Diolch yn fawr iawn 

iddo am rannu ei brofiadau gyda 

disgyblion yr Adran Iau. 

 

Ymweliad y Cyngor Eco 

Bu aelodau’r Cyngor Eco yng Nghanolfan 

Ddŵr Cilfynydd i gynrychioli’r ysgol wrth 

roi cyflwyniad ar sut i leihau sbwriel yn yr 

ysgol. Mae’r disgyblion yn gweithio’n 

galed i hyrwyddo hyn yn yr ysgol. 

Roeddynt wedi mwynhau'r gwahanol 

weithdai oedd wedi eu paratoi ar eu cyfer. 

 

Sioeau Diwedd Blwyddyn 

Cafwyd nifer o sioeau amrywiol, lliwgar a 

llwyddiannus gan y dosbarthiadau 

ddiwedd tymor diwethaf. Sioe am ‘Y 

Dewin Oz’ oedd gan ddisgyblion 

blwyddyn 1 a theithio oedd thema 

blwyddyn 2. Hanes y Tuduriaid oedd 

cynnwys sioe ddosbarth Mr Phillips ac 

‘Ein Blwyddyn Ysgol’ â gafwyd gan 

ddosbarth Miss Grant. Roedd sioe 

blwyddyn 5 wedi ei seilio ar hanes y 

Brenin Macbeth a chafwyd hanesion eu 

hatgofion gorau yn yr ysgol gan flwyddyn 

6. Braf oedd gweld cymaint o rieni yn 

cefnogi. Hoffem ddiolch i’r holl blant a 

staff am eu gwaith caled. 

 

Gweithdy Animeiddio 

Trefnwyd gan Glwb Ffilmiau Cymru i Mr 

Mike Roberts o Gaerdydd gynnal 

gweithdy animeiddio gwych i flwyddyn 5 

a 6. Mwynheuodd y plant weld eu cartŵn 

gorffenedig yn fawr. 

 

Gŵyl Lenyddiaeth 

Cynhaliwyd Gŵyl Lenyddiaeth yng 

Nghanolfan Hamdden Tonyrefail ar y 

pedwerydd ar hugain o Fedi. Cafodd 

blwyddyn 5 gyfle i greu cymeriad newydd 

ar gyfer cartŵn gyda’r cartwnydd a 

darlunydd Huw Aaron, creu barddoniaeth 

gyda’r bardd Mike Church a chwarae pêl-

droed gyda hyfforddwyr yr Adar Gleision. 

 

Llangrannog 

Treuliodd nifer o ddisgyblion 

Blynyddoedd 5 a 6 benwythnos pleserus 

iawn yng ngwersyll yr Urdd yn 

Llangrannog. Cafodd pawb amser wrth eu 

boddau yn mwynhau’r gweithgareddau. 

Diolch yn fawr i’r athrawon am wirfoddoli 

i edrych ar ôl y plant.  

http://www.acapela.co.uk
mailto:info@acapela.co.uk


 Tafod Elái       Hydref 2013 7 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Nia   (Llun tudalen 4) 

Felicitations! Llongyfarchiadau gwresog i 

Mrs Nia Rowlands, Maes Cadwgan, 

Creigiau sy’n Arweinydd Pwnc ITM Ysgol 

Gyfun Bro Morgannwg yn y Barri ar ennill 

gwobr Athro Ieithoedd Tramor y 

Flwyddyn ar gyfer 2013. Cyflwynir y wobr 

gan Cilt Cymru a Routes into Languages i 

athrawon sy'n amlygu rhagoriaeth mewn 

dysgu ieithoedd. Enwebwyd Mrs 

Rowlands, sy'n gyn athrawes yng 

Ngartholwg a Pennaeth Adran yn 

Rhydywaun ac sy’n arwain yr adran 

ieithoedd ers dwy flynedd, gan y 

disgyblion ac yn dilyn y cais, arsylwad o 

wers a chyfweliadau gyda disgyblion 

blwyddyn 10, dyfarnwyd mai Mrs 

Rowlands oedd wedi cipio y wobr am eleni 

o'r holl athrawon ieithoedd modern ar 

draws Cymru. 

 

George i ddilyn ôl traed Gareth Bale?  

Gawn ni ddymuno'n dda iawn i George 

Shewring (disgybl yn Ysgol Plasmawr) ar 

ennill ei le yng 

ngharfan pêl -

droed dan 13 oed 

Dinas Caerdydd! 

Mae George wedi 

bod yn serennu ar 

y cae pêl-droed ers 

yn un bychan tra'n 

chwarae i dîm 

Pentyrch - ond 

nawr dyma gyfle 

bendigedig iddo 

d d a t b l yg u  e i 

sgiliau ymhellach tra'n aelod o Sgwad 

datblygu Dinas Caerdydd! Cafodd ugain o 

chwaraewyr eu dewis allan o'r cannoedd a 

ymgeisiodd ac fe fydd yr ymarferion yn 

cychwyn o ddifri ddechrau mis Hydref. 

Golyga hyn dair sesiwn ymarfer yr 

wythnos dan ofal hyfforddwyr profiadol, 

llawn-amser yr Adar Gleision!! A dw i'n 

gw'bod y gwnaiff George roi o'i orau i'r 

gamp. Byddwn yn dilyn dy hanes yn agos! 

Pob lwc i ti!  

 

Y cywion sy'n gadael am y colegau ... 

... llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion 

chweched dosbarth Plasmawr ar ennill eu 

lle i astudio ymhellach yr hydref hwn. Mae 

Lowri Davies wedi hen ddechrau gweithio 

yng ngholeg y Drindod/Dewi Sant, 

Caerfyrddin ac yn dilyn cwrs dysgu. I 

Gaerlyr y bydd Rhys Kelly yn mynd i 

astudio Archaeoleg a hen, hen hanes. Tra 

bo Steffan Môn yn fyfyriwr ym mhrifysgol 

De Cymru, Pontypridd a Katie Mcklymont 

yn myfyrio yn yr Atrium. Bydd Catrin Cox 

yn dilyn cwrs Mathemateg ym mhrifysgol 

Loughborough tra bydd Megan Clements 

ym mhrifysgol Nottingham yn gwneud 

gradd mewn physiotherapy. Bydd Rhys 

Richards yn mynd i Goleg Metropolitan, 

Abertawe. Mwynhewch eich 'studio a'ch 

profiadau newydd! 

 

Swydd newydd - yn Essex 

Mae'n newid byd ar un o'n darllenwyr 

selocaf ers dechrau Medi. Bellach mae 

Rhianwen Condron yn gweithio fel 

rheolwr Iechyd a Diogelwch i gwmni 

BAM Nuttall ar brosiect cyffrous iawn yn 

nwyrain Lloegr. Enw'r prosiect yw'r 

Wallasea Island Wild Coast! Yr hyn sy'n 

digwydd yno yw bod yr holl bridd sy'n 

cael ei glirio er mwyn creu twneli 

rheilffordd newydd i ddwyrain Llundain 

yn cael ei gludo i lawr yr afon Tafwys i 

Wallasea Island lle bydd gwarchodfa natur 

dan oruchwyliaeth yr RSPB yn cael ei 

chreu. Pob dymuniad da i ti gyda'th sialens 

newydd!  

 

Astrid, Josh a Nathan yn rhedeg i godi 

arian i CLICSargent  

Ar Sul ola mis Medi roedd strydoedd 

Caerdydd yn llawn o redwyr brwd allan yn 

codi arian i gefnogi amrywiol elusennau 

yn benna yn ymwneud â chancr. Yn eu 

plith roedd Astrid a'i brawd Josh, a Nathan. 

Dros flwyddyn yn ôl derbyniodd Astrid y 

newyddion ysgytwol bod ganddi 

lymphoma. Ergyd greulon i unrhywun - 

ond roedd Astrid yn berson ifanc, iach a 

heini ac ar ganol ei chwrs gradd ym 

mhrifysgol Southampton. Derbyniodd 

Astrid y newyddion gyda chryfder 

anhygoel. Wedi misoedd o driniaeth egr - 

mae'r salwch y tu cefn iddi bellach - ac 

mae hi'n edrych ymlaen at ddychwelyd i'w 

blwyddyn ola i gwblhau ei chwrs. Yr 

elusen CLICSargent mae Astrid a'i thîm yn 

gefnogi - elusen fu o gymorth iddi yn 

ystod ei blwyddyn anodd. Felly os carai 

unrhywun o'r darllenwyr anfon cyfraniad - 

dyma'r linc - www.justgiving.com/Astrid-

Josh-Nathan-survival - ac yno hefyd fe 

welwch bytiau o ddyddiadur dirdynnol 

Astrid yn ystod ei blwyddyn o frwydro'r 

cyflwr enbyd hwn. Targed y tîm oedd 

£500 - ond 'dyn ni ar ddeall eu bod wedi 

hen basio'r nod yna. Llongyfarchiadau 

mawr a diolch am weithio mor ddi-flino 

dros eraill.   

 

Gwellhad buan ... 

... i Robin Gruffydd, Parc y Coed. 

Derbyniodd Robin lawdriniaeth fawr yn 

ddiweddar a da deall ei fod adre dan ofal 

tyner Olwen bellach. Gwellhad llwyr a 

buan i ti, Robin. Gwelir dy eisiau yn fawr! 

Anfonwn ein cofion at Jim a Meryl Prosser 

hefyd. Treuliodd Jim gyfnod yn yr ysbyty 

dros yr haf a deallwn bod Meryl hithau heb 

fod yn mwynhau'r iechyd gorau ar hyn o 

bryd. Yn meddwl amdanoch. 

 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad â Ruth ac 

Owain Thomas a'r teulu. Bu farw mam 

Ruth ar ôl gwaeledd byr yn ystod yr haf. 

Porthcawl oedd cartref Janis Japp ac fe 

gynhaliwyd yr angladd yng nghapel 

Bedyddwyr Gilgal, Porthcawl. 

 

Y Teras! 

Chwi drigolion y Teras - siawns nad oes 

digon ohonoch - Gymry Cymraeg - i 

gynnal eich colofn eich hun yn y papur 

bach yma! Beth amdani - gyda'ch 

gohebydd bellach yn ddeinosor o'r iawn 

ryw - a thu allan i gylchoedd yr ifanc - 

tybed a fuasai un ohonoch - neu dîm - yn 

fodlon anfon pwt at y Golygydd - 

pentyrch@tafelai.net - bob yn hyn a hyn - 

er mwyn rhannu eich newyddion gyda 

gweddill darllenwyr y Tafod? A nid 

trigolion y Teras yn unig! Mae croeso i 

bawb anfon ei stori ymlaen! Waeth nid 

popeth sy'n dod heibio tŷ ni!  

 

Noson Agoriadol Merched y Wawr! 

Dechreuwyd y tymor gyda 'chlec'! Na - nid 

'clec' y gynghanedd - er gallasai Gwynfor 

yn hawdd fod wedi ein cyfarch mewn 

cynghanedd - ond 'clec' y clocsiau! Noson 

wych - diolch i Gavin, Trystan, Osian a 

Gwynfor! Mewn cwta tri chwarter awr 

cawsom hanes clocsio yng Nghymru gan 

Gavin gyda'r bechgyn yn enghreifftio'r 

stepiau a'r datblygiadau cymhleth 

diweddarach. Rhyfeddol o grefft! Yn 

arbennig pan y'i darlunir gan bencampwyr 

fel y brodyr Gruffydd a Gwynfor Dafydd! 

Enillwyr cenedlaethol - pencampwyr byd! 

A phob lwc i Trystan wrth iddo gystadlu 

am ysgoloriaeth Bryn Terfel yn fuan! 

Diolch fechgyn am roi cychwyn gwych i'n 

calendr! Bydd ein cyfarfod nesa ym 

Methlehem, Gwaelod y Garth, nos Fercher 

Hydref y 9fed pan ddaw Siân Morgan-

Lloyd i'n hannerch ar y teitl 'I bedwar ban 

byd'. Noson yn cychwyn am wyth - dewch 

i gefnogi! Dewch â ffrind! 

CAPEL SALEM TONTEG 
  
Gwasanaeth Cymraeg am 9.30 yb bob 

dydd Sul, gydag ysgol Sul. 

Gwasanaeth arbennig dydd Sul 13ed 

Hydref: gwasanaeth dysgwyr. Brecwast 

am 9 yb yn y capel, gyda chyfle i drafod 

geiriau’r emynau. Gwasanaeth am 9.30. 

Bydd y pregeth ar gael yn Saesneg ac yn 

Gymraeg, a bydd llawer o siawns i ofyn 

cwestiynau yn ystod yr oedfa. Croeso 

cynnes i bawb. 

Nos Iau: Dosbarth Cymraeg yn y capel am 

7 o’r gloch 

Nos Wener: Clwb Ieuenctid yn y capel am 

5.30, wedyn Clwb Cymraeg yn y capel am 

7 o’r gloch. 

Gwasanaethau Nadolig: 

10ed Rhagfyr yn Capel Salem yn y bore : 

Cyngerdd Carolau Dysgwyr gyda’r 

Brifysgol De Cymru 

Dydd Sul 22ed Rhagfyr am 10.30 yb 

gwasanaeth Nadolig dwyieithog yn y 

capel. 

Parch Rosa Hunt. Capel Salem, Tonteg 

07807893373 

http://www.justgiving.com/Astrid-Josh-Nathan-survival
http://www.justgiving.com/Astrid-Josh-Nathan-survival
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GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Y Clwb Rygbi 

Dechrau rhagorol i’r tymor newydd gyda’r 

tîm cyntaf yn curo Treorci, yr ail dîm yn 

curo Ynysowen a’r Ieuenctid yn curo 

Pontypridd gyda sgôr 33-10 yn rownd 

gynta’r Mid District Cup. Bu’r Ieuenctid, 

hefyd, yn enillwyr twrnament 7 bob ochr 

Merthyr yn ystod mis Awst gyda Josh 

Williams yn ennill chwaraewr y 

gystadleuaeth. Dal ati pawb.  

 

Tristwch 

Bu farw Maureen Griffiths ar Fedi 1 ar ôl 

salwch. Gwraig i Howard, aelod o’r teulu 

Griffiths a bu wrthi ers blynyddoedd yn 

rhoi gwasanaeth drws ar gyfer llysiau, 

ffrwythau ac yn fwy ddiweddar wedi 

gweithredu fel siop go iawn. Gwnaeth 

Maureen ymddeol 2 flynedd yn ôl, ac 

Howard yn mis Ebrill. Mae henoed y 

pentref yn gweld ei heisiau yn fawr iawn. 

Cydymdeimlwn âg Howard a’r teulu. 

 

Pêl Droed 

Rwy’n siwr fod pawb wedi clywed ar y 

newyddion am Gareth Bale yn ddiweddar 

ond tybed faint sy’n gwybod mai Dennis 

Pike yw ei dadcu a fu’n byw am 

flynyddoedd yn Heol Y Parc Treifan ac 

wrth gwrs tad Dennis oedd rheolwr y siop 

Thomas & Evans. Mwy o hanes i’n pentref 

bach ni. 

 

Gwasanaeth Arbennig  

Nos Sul Medi 9ed cynhaliwyd Gwasanaeth 

Arbennig yn Bethel capel y Methodistiaid 

Saesneg i dalu teyrged ac i ddiolch i Brian 

Hodges am ei waith. Brodor o Borthcawl 

yw Brian a ddaeth i fyw i Gilfach ar ôl 

priodi y diweddar Marilyn Acreman oedd 

yn aelod o Bethel. Gweithiwr Swyddfa 

oedd Brian ond aeth ati i baratoi i fod yn 

bregethwr cynorthwyol. Gofalodd am 

Bethel ond roedd bob amser yn barod i 

gynorthwyo eglwysi eraill y cwm pan oedd 

angen pregethwr mewn priodas neu 

angladd, yn wir gwnaeth ei orau dros 

bawb. Diriwiodd iechyd Brian wedi 

marwolaeth Marilyn ei wraig ychydig 

flynyddoedd yn ol a symudodd yn ôl i 

Borthcawl. Daeth pobl o Benybont, 

Porthcawl, Cwmogwr, Cefncribwr, 

Brynna, Maesteg Tondu a chapeli eraill 

Gilfach i dalu teyrged iddo yn y 

gwasanaeth oedd dan ofal y Parch Colin 

Richards Porthcawl. Dymuniadau gorau i 

Brian a dymunwn adferiad iechyd iddo. 

  

Marwolaeth 

Roedd capel Moreia yn orlawn a llawer yn 

sefyll tu allan i dalu teynged i Mrs Marlene 

Carey a fu farw yn ddiweddar. Cafodd 

Marlene rhyw fath o gancr yr ysgyfaint am 

iddi olchi dillad gwaith ei gŵr ac mae’r 

Arholiadau 

Llongyfarchiadau i blant y pentref yn dilyn 

eu llwyddiant yn yr arholiadau Safon A. 

   Mae Huw Rees yn mynd i Gaerfaddon i 

astudio Cyfrifeg a Chyllid a Siriol Griffith 

yn mynd i ddilyn yr un cwrs ym 

mhrifysgol Lerpwl. Bydd ei hefaill Guto 

yn mynd i brifysgol Reading i astudio 

Cyfrifeg a Busnes. Bydd dau arall o’r 

pentre’ yn mynd i brifysgol Lerpwl - 

Megan Owen i astudio Cyfraith a Busnes 

ac Owen Morgan i astudio Peirianneg 

Fecanyddol. 

   Bydd Catrin Williams yn astudio 

Gwyddoniaeth Biofeddygol ym mhrifysgol 

Warwick a Joel Dyer yn astudio Ffiseg yng 

Ngholeg Imperial Llundain, tra bod 

Garmon Roberts yn mynd i Aberystwyth i 

astudio Daearyddiaeth. Dymunwn yn dda 

iddynt wrth ddechrau ar gyfnod cyffrous a 

diddorol. Bydd criw arall yn dechrau ar eu 

cyrsiau Safon A nawr. Llongyfarchiadau 

iddyn nhw ar eu llwyddiant yn yr 

arholiadau TGAU a phob lwc ar ddechrau 

tymor newydd. 

 

Priodas Dda (llun tudalen 4) 

Dymunwn briodas dda i Cerian Hughes a 

Leon Williams. Priodwyd y ddau ar Awst 

8fed yng nghapel Bethel, Sgeti gan y Parch 

Jill Hayley-Harries, cyn weinidog y teulu 

yn Llanymddyfri. ‘Roedd pedair morwyn 

briodas ac un morwyn fach - Nia a fu’n 

gymar ysgol, Heather ei ffrind yn y 

brifysgol, Nicki a ddechreuodd yn yr 

heddlu yr un dydd â Cerian, Mererid ei 

chefnither a Cerys Non. ‘Roedd yn 

ddiwrnod heulog braf i fwynhau’r neithior 

yng Ngwesty Bae Oxwich, Gwyr. 

   Treuliasant eu mis mêl yn America ac yn 

awr maent wedi ymgartrefu yn Nyfnant 

gan fod Leon yn athro yn Abertawe a 

Cerian yn dditectif yng Nghastell Nedd. 

 

Ail Nofel 

Ar ddechrau mis Medi cynhaliwyd 

digwyddiad arbennig yng Nghlwb Rygbi 

Pentyrch pan lansiwyd “Flight of the 

Cuckoo,” nofel newydd gan Don 

Llewellyn yn dilyn llwyddiant ei nofel 

gyntaf “The Kissing Gate.” Mae’r nofel yn 

deillio o waith ymchwil manwl ar hanes 

Catherine Griffiths, merch amddifad, a 

gafodd ei chrogi ar y 7fed o Hydref 1791. 

Hi oedd y fenyw olaf i gael ei chrogi yn 

Sir Forgannwg. Llwydda Don i ddod â 

bywyd caled ail hanner y ddeunawfed 

ganrif yn fyw wrth iddo greu’r cymeriadau 

a disgrifio cymdeithas a chyfraith ddi-

dostur y cyfnod. 

   Gwasg Dinefwr sy’n cyhoeddi’r nofel a’i 

phris yw £7.99, felly dyna anrheg Nadolig 

ddelfrydol. 

Merched y Wawr 

Dewch i ail gyfarfod y tymor nos Iau , 

Hydref 10fed yn Festri Capel Sardis pan 

fydd Cerys Webber yn trafod y prosiect ‘Y 

Gymuned ym Mhontypridd. Beth am ddod 

a lluniau o’r hyn mae Pontypridd yn 

golygu i chi?  

   Noson yng nghwmni Hannah Roberts yw 

arlwy mis Tachwedd. Dewch i’w chlywed 

yn son an ‘Ganhwyllau’ nos Iau, 

Tachwedd 14eg am 7.30. 

 

Llongyfarchiadau 

Yn ddiweddar priodwyd Geraint Day a 

Heledd Fychan, Hillside View, Graigwen. 

Dymuniadau gorau i chi. 

   Yng Ngwesty Miskin Manor priodwyd 

Trudi Heaven a Richard Martin. Y ddau yn 

gyn ddisgyblion Ysgol Evan James a 

Rhydfelen. 

 

Genedigaeth 

Yn Bahrain ar Fedi’r 9fed ganwyd Ffion 

Wei Caffery, plentyn cyntaf i Huw a Janet 

Caffery. Mae Nain a Thad-cu yn mwynhau 

cyfnod draw yn y Dwyrain Canol yn 

cwrdd â’i hwyres fach newydd. 

 

Dechrau Gyrfa 

Pob lwc i Mirain Williams, Heol Tyfica sy 

wedi dechrau ei swydd gyntaf fel athrawes 

Blwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd Gymraeg 

Gilfach Fargoed. 

 

Clwb Llyfrau 

Y gyfrol dan sylw mis Hydref yw ‘Gwe o 

Glymau Sidan’ gan Jane Jones Owen. 

Dyma’r llyfr enillodd Fedal Ryddiaith yr 

Eisteddfod eleni. Byddwn yn cwrdd yng 

Nghlwb y Bont nos Fawrth, Hydref 15fed 

am 8 o’r gloch. Llyfr mis Tachwedd yw 

‘The Rice Paper Diaries’ gan Francesca 

Rhydderch. Dewch i fynegi barn ar nos 

Fawrth, Tachwedd19eg. 

 

Pob lwc 

Mae Osian Williams wedi ‘i enwebu ar 

gyfer gwobr BAFTA Cymru yng 

nghategori ffilm fer. Fe raddiodd Osian o 

Brifysgol Bangor yn yr haf ond tra yno 

cafodd gyfle i wneud ffilm “Cân i Emrys”. 

Thema’r ffilm yw effaith cerddoriaeth ar 

drigolion mewn cartref hen bobl. 

Dangoswyd hi gyntaf ar S4C. 

 

Gwellhad Buan 

Brysia wella Bethan Geraint, Ynysybwl. 

Mae Bethan wedi derbyn llawdriniaeth yn 

ddiweddar. 

ardal i gyd yn teimlo’n drist iawn. John, ei 

gŵr, sy’n gofalu am y lawnt o flaen y 

capel ac mae mae bob amser yn edrych yn 

hardd. Anfonwn ein cydymdeimlad at y 

teulu yn eu profedigaeth. 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Graddio 

Llongyfarchiadau gwresog i Ffion, merch 

Alun a Heulwen Rees, Heol Iscoed ar 

dderbyn gradd mewn Ffilm a’r Cyfryngau 

yng Ngholeg y Brifysgol Bangor. Pob 

llwyddiant iti, Ffion i’r dyfodol. 

 

Swyddi newydd 

Dymunwn yn dda i Jane Davies, Heol y 

Ffynnon sydd wedi ei phenodi’n 

Gynorthwywraig Weinyddol yn Ysgol 

Gyfun Bro Edern yng Nghaerdydd. Ysgol 

Bro Edern yw’r drydedd Ysgol Gyfun 

Gymraeg yn y ddinas. 

   Llongyfarchiadau i Geraint Hardy yn ei 

swydd newydd gyda Capital Radio yng 

Nghaerdydd. Geraint yw un o gyflwynwyr 

rhaglen frecwast y cwmni, ac mae wrth ei 

fodd gyda’i swydd newydd. Treuliodd 

Geraint ei blentyndod yn Nant y Felin, 

Efail Isaf, ond yn y ddinas mae’n byw 

erbyn hyn. 

 

Gadael am y Coleg 

Pob hwyl i Lewis, mab Gareth a Ruth 

Evans, Nantcelyn sydd yn dechrau ar 

fywyd yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bryste. 

Bydd Lewis yn astudio Daearyddiaeth ac 

Astudiaethau Amgylcheddol. 

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn adferiad buan i John Copley, 

Heol Iscoed sydd wedi treulio cyfnod yn 

Ysbyty Brenhinol Morgannwg. 

 

Doethuriaeth (llun tudalen 4) 

Llongyfarchiadau fil i Gethin, mab hynaf 

Judith a John Llewelyn Thomas, 

Nantcelyn ar ennill ei ddoethuriaeth mewn 

Gwyddor Chwaraeon o Goleg Prifysgol 

Caerwysg. Mae Mam-gu a Thad-cu wrth 

eu boddau fod Elen fach a’r teulu wedi 

symud yn ôl i Gaerdydd gan fod Gethin 

wedi dechrau ar ei swydd newydd yn 

ddarlithydd Gwyddor Chwaraeon yn y 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gampws 

Coleg Cyncoed. 

 

Croeso i’r Pentref 

Croeso i Gwion Evans ac Amanda Percy 

i’r pentref. Mae’r ddau wedi ymgartrefu 

ym Mharc Nantcelyn. Llongyfarchiadau 

iddynt hefyd ar eu dyweddïad ar Awst y 

cyntaf. Mae Amanda’n enedigol o bentref 

Efail Isaf a derbyniodd ei haddysg yn 

Ysgol Garth Olwg ac Ysgol Gyfun 

Llanhari. Ar ôl dyddiau coleg aeth yn 

athrawes i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac 

erbyn hyn mae’n Bennaeth yr Adran 

Fusnes yno. Brodor o Landysul yw Gwion 

a than yn ddiweddar bu’n gweithio i’r 

Comisiynydd Plant yn Abertawe ond 

erbyn hyn mae wedi ymuno â’r Cynulliad 

yng Nghaerdydd gan weithio ar bolisïau 

plant yno. Croeso cynnes i chi eich dau i’r 

pentref. 

 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Owain Williams ac 

Elke Guppta ar eu priodas ar Awst 31ain. 

Mab ieuengaf Marilyn Williams, Heol Tir 

Coch a Roger Williams yw Owain ac mae 

Elke o dras Indiaidd. Gweinyddwyd y 

briodas yng Nghastell Hampton Court ger 

Henffordd. Pob dymuniad da i’r ddau i’r 

dyfodol. 

 

Symud tŷ 

Dymunwn yn dda i Dafydd a Karlijn 

Tudor a’r plant Hari a Martha yn eu 

cartref newydd. Maent wedi symud o 

Ffordd y Capel i fwthyn ar Hewl y 

Mynydd ar gyrion y pentref. 

 

Cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel 

Bydd Trystan, mab hynaf Hefin a Lowri 

Gruffudd, Nantcelyn yn ymgiprys am 

ysgoloriaeth, uchel ei bri Urdd Gobaith 

Cymru, bryn Terfel. Cynhelir y 

gystadleuaeth yn Neuadd Fawr, Canolfan 

y Celfyddydau, Aberystwyth nos Sul, 

Hydref 6ed. Mae’r chwe chystadleuydd 

eisoes wedi treulio penwythnos yng 

Ngwersyll yr Urdd, Caerdydd yn derbyn 

dosbarthiadau meistr ac yn ymarfer a 

derbyn cyngor gan arbenigwyr. Enillodd 

Trystan ei le yn y gystadleuaeth drwy 

ddod i’r brig yng nghystadleuaeth y 

Ddawn Werin yn Eisteddfod Genedlaethol 

yr Urdd Sir Benfro. Trystan yw’r ieuengaf 

o’r cystadleuwyr a dymunwn yn dda iawn 

iddo yn yr ysgoloriaeth bwysig hon. 

   Llongyfarchiadau gwresog hefyd i 

Trystan ar dderbyn canlyniadau serennog 

a gwych yn ei arholiadau TGAU. 

 

Ffair y Pentre’ 

Cynhaliwyd Ffair flynyddol y pentref 

ddydd Sadwrn y seithfed o Fedi. Yn 

ogystal ag amrywiol stondinau yn Neuadd 

y Pentref a’r gweithgareddau yn y parc, fe 

gafodd y plant gyfle i wisgo dillad ffansi a 

gorymdeithio drwy’r pentref i’r carnifal. 

Codwyd swm sylweddol at Gronfa Cae 

Chwarae’r Pentref. 

 

Y TABERNACL 

Genedigaeth 

Mae Elaine a John James wrth eu boddau 

fod ganddynt ŵyr bach newydd i gadw 

cwmni i’r tair wyres fach. Ganwyd Jac 

Llywelyn i Rhodri a Nia ym mis 

Gorffennaf. Llongyfarchiadau mawr i chi. 

 

O Ganolfan i Ganolfan 

Cyfarfod cyntaf merched y Tabernacl ar ôl 

gwyliau’r Haf oedd taith fer ar gyrion y 

pentref, ddydd Mercher. Medi 11eg. Mi 

wnaeth y cerddwyr ymgynnull yng 

Nghanolfan y Tabernacl cyn cerdded lawr 

i’r Ganolfan Arddio. Yno roedd y rhai 

mwy diog yn aros amdanynt a bu sgwrsio 

brwd dros baned a byrbryd. Diolch i 

Eifiona am drefnu’r daith. Y cyfarfod 

nesa’, ddydd Iau Hydref 17 fydd 

ymweliad â’r Amgueddfa Genedlaethol 

yng Nghaerdydd. 

 

Trip Ysgol Sul 

‘Cantref’ fu cyrchfan trip Ysgol Sul y 

Tabernacl, Efail Isaf eleni. Roedd na 

dipyn o gyffro yn Efail Isaf fore’r 14eg o 

Fedi wrth i hanner cant o aelodau’r capel – 

yn blant a rhieni - fentro i fferm Cantref 

yn Aberhonddu ar gyfer y trip ysgol Sul 

blynyddol.  

   Er bod pryder mawr am law, gwenu 

wnaeth yr haul arnom trwy’r dydd. Ar ôl 

cyrraedd, braf oedd gweld plant y 

Tabernacl yn llenwi pob twll a chornel o’r 

fferm yn llawn bwrlwm a chwerthin. 

Mwynheuodd ambell un y daith ar y 

tractor a gwelwyd llu o anifeiliad – yn 

geffylau, cwningod, geifr a defaid!  Yn 

wir profiad a hanner oedd bwydo’r ŵyn 

swci a rhai o’r plant bron yn fflat ar y 

llawr oherwydd brwdfrydedd yr ŵyn i 

gyrraedd y botel! 

   Yn ychwanegol at hynny roedd na 

ddigonedd o bethau i ddiddanu’r plant – 

o’r cychod bach a mawr, i’r llithren 

enfawr a barodd i rai o’r rhieni cystadleuol 

fynd dros ben llestri ar adegau!!! 

   Mae’n rhaid dweud mai’r ras foch oedd 

yr uchafbwynt ble roedd yn rhaid dyfalu 

pa fochyn oedd yn mynd i ennill. Bu rhai 

o’r criw yn ffodus iawn i ddyfalu’n gywir 

wrth i ‘Hog the Builder’ groesi’r llinell 

derfyn. 

   Diolch i bawb a ddaeth ar y trip a’i 

wneud yn ddiwrnod i’w gofio. 

 

Cacen a Chân 

Fel cyfraniad Y Tabernacl i benwythnos 

Gŵyl y pentref fe drefnwyd dathliad nos 

Sul, Medi 8fed yn y capel. Cafwyd paned 

a chacen yn y Ganolfan am hanner awr 

wedi pedwar. A dweud y gwir, cafwyd 

“gwledd” a phob math o deisennau ar y 

platiau. Aeth pawb ymlaen i’r capel a 

chafwyd gwledd arall. Croesawyd ni gan y 

triawd, Carwyn, Rhianydd ac Eleri ar y 

trwmped, y clarinét a’r piano. Canodd 

Huw M yn ei ddull dihafal ei hun ac mi 

ddaeth Côr o 25 o dan arweiniad Steve 

Preston i’n cyffroi â’u canu bywiog. 

Cafodd y gynulleidfa cyfle i ganu emynau 

i gyfeiliant y band, gyda Siân Elin wrth yr 

organ a Bethan Roberts ar y piano. 

Codwyd dros £400 i’w rannu rhwng 

Cronfa Cae Chwarae’r Pentre’ a Chronfa 

Lesotho Capel y Tabernacl. Diolch i bawb 

a fu’n trefnu’r noson, yn enwedig i 

Rhiannon Humphreys, Bethan Roberts a 

Caroline a Huw Rees. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Hydref 

Hydref 6ed  Oedfa Gymun dan ofal ein 

gweinidog 

Hydref 13eg Mr Allan James 

Hydref 20fed Gwasanaeth Diolchgarwch 

Hydref 27ain Mr Keith Rowlands 
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CORNEL  

Y  P LANT 

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 a.m. 

oni nodir yn wahanol) : 

Mis Hydref 2013: 

6ed       Ion Thomas 

13eg     Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) 

20fed    Oedfa Ardal 
27ain Parchedig R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

Mis Tachwedd 2013: 

3ydd      Cwrdd Diolchgarwch 

10fed     Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) 

17eg   Elenid Jones (ymgyrch yr 

Annibynwyr i gefnogi Haiti) 

24ain Parchedig R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

 

Wedi i fis Medi hyrwyddo'n blwyddyn 

eglwysig newydd gyda'r cyfarfodydd 

gwahanol yn gwadd o'r newydd - gan 

gynnwys y Cwrdd Merched a'r Drws 

Agored, dechreuwyd ar weithgarwch ar 

gyfer Banc Bwyd Caerdydd, ein helusen 

leol am y flwyddyn sy'n dod trwy 

wahodd pobl y pentref i Fore Coffi yn y 

Festri. Gobeithiwn trwy gymorth 

digwyddiadau o'r fath estyn llaw a 

phontio rhwng y capel a'r pentref, yn 

enwedig o gofio fod nifer y pentrefwyr 

sy'n addoli ym Methehem bellach yn y 

lleiafrif. 

   Mae 'na nifer o bethau sy'n prysuro'r  

hydref a'r gaeaf yn nhrefniadaeth yr 
eglwysi a'r capeli, ac yn hynny o beth 

tydi Bethlehem, Gwaelod-y-garth ddim 

gwahanol. 

   Un digwyddiad parhaol ar y rhestr wrth 

reswm ydi'r Cwrdd Diolchgarwch, a 

hynny'n digwydd eleni ar Sul cyntaf mis 

Tachwedd. 

Edrychwn ymlaen fel arfer i gael cwmni 

plant yr Ysgol Sul yn eu cyflwyniad bryd 

hynny. 

 

Braf nodi fod ein Gweinidog, y Parchedig 

R Alun Evans, yn gwella wedi iddo 

dderbyn triniaeth frys yn yr ysbyty 

ddiwedd mis Awst. 

 

Er mai dymuniad yr aelodau fyddai iddo 

fod wedi cael ysbaid i gryfhau a gwella'n 

llwyr, 'roedd yn ol yn ei chanol hi erbyn y 

Sul olaf ond un o fis Medi yn gweini'r 

cymun, yn bedyddio ac yn derbyn 

aelodau newydd i blith y rhengoedd. 

Ein diolch i Rhiannon am ei ymgeleddu 

yn ystod yr wythnosau diwethaf yma. 

Gwyddom am nifer o'n haelodau a 

gafodd golledion teuluol yn ystod yr 

wythnosau a aeth heibio ac fe anfonwn 

ein cydymdeimlad fel eglwys atynt ôll yn 

eu hiraeth. 
 

Dymunwn yn dda i bawb o'n pobl ifanc 

sydd eisioes wedi dechrau mewn coleg 

neu swydd, gan edrych ymlaen i'w gweld 

hwythau yn ôl  yn mwynhau 

gweithgarwch y Nadolig yma ym 

Methlehem yn ystod eu gwyliau. 

 

I bawb nad yw'n ymwybodol o fodolaeth 

Bethlehem, Gwaelod-y-garth, peidiwch â 

bod yn ddieithr, a dyna braf fyddai cael 

eich cwmni yno rhywbryd yn y dyfodol. 

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 

Mae hi’n ddiwrnod Calan 
Gaeaf ar 31 Hydref.  
Beth fyddwch chi’n ei 
wneud ar y noson yma? 

http://www.gwe-bethlehem.org/
http://www.gwe-bethlehem.org/
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 19 Hydref 2013 

Ar Draws 

1.  Diamod (8) 

6.  Dyn merchedtaidd (4) 

8.  Rhwng (4) 

9.   Siani flewog (6) 

10.  Enw aderyn (4,6,3) 

11.  Hollt (4) 

13.  Enw aderyn  (4) 

17.  Planhigion â dail pigog (6,7) 

20.  Mynwent (6) 

21.  Genau afon (4) 

22.  Llyffethair (4) 

23.  Cnewyllyn (8) 

  

1 2  3  4  5 4 6  7  

7             

8     9        

9    10         

10             

11             

14  11   12  13  14  15  

15 15 16    17 17    16  

17   18    19      

19             

20         21    

22             

22     23        

Atebion Medi 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

I Lawr 

2. Bwndelu (6) 

3. Y rhai sy’n dilyn (7) 

4. Sied ieir (5)  

5.  Offeryn i anfon llais (7) 

6.   Offeiriad eglwys gadeiriol (5) 

7.   Dinistrio (6)  

12. Rhagfarn  (7)  

14. Gŵr drwg (7) 

15. Ymryson mewn geiriau (6)   

16. Berw (6) 

18. Cydnabod (5) 

19. Eirlaw (5) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

P E R E R I N O 4 C R A FF 

7 W  D  A  F  Y  D  

M I R I  CH W E R W D E R 

9 N  F 10 A  R  I  R  

H O LL A LL U O W G R W Y DD 

11 R  R    Y    N  

14  C U R O  R A C W 15  

15 G 16   F 17 17  R  G  

G W A H A N G L W Y F O L 

19 I  O  A  A  CH  L  

G L O Y W D E R  N Y CH U 

22 I  W  W  W  O  F  

M O L I  Y S M U D I A D 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

 
Yng nghyfarfod cyntaf (Medi 16eg) ein 

tymor newydd cawsom gyfraniadau gan 

ddau o’n haelodau, Ann Saer a Neville 

Evans. Yr un testun oedd gan y ddau, 

Bywyd a Gwaith Gwyn Owain (G.O.) 

Jones, 29 Mawrth 1917 – 3 Gorffennaf 

2006. Dyma ŵr o ddawn ddeallusol 

arbennig iawn, yn wyddonydd disglair ac 

yn nofelydd o safon, ei lyfrau yn ddigon 

diddorol iddo gael cydnabyddiaeth yn y 

gyfres Artists in Wales, Rhif 3, gyda 

Meic Stephens yn olygydd. 
   Cyflwynodd Neville beth o’i hanes yn 

wyddonydd, gan nodi camau ei yrfa o’i 

addysg gynradd yn ysgolion Marlborough 

Road Caerdydd  (ffaith nad yw’n hysbys 

mewn unrhyw deyrnged na nodyn 

bywgraffyddol, ond a hysbyswyd i ni gan 

Ann) ac ym  Mhorthcawl, ei addysg 

uwchradd ym Mhort Talbot a Mynwy a’i 

yrfa brifysgol yn Rhydychen, Sheffield a 

Llundain; yn yr olaf dringodd i fod yn 

Athro Ffiseg yng Nholeg y Frenhines 

Mari. 

   Maes arbenigol ei ymchwil oedd 

gwydr, gan arloesi dulliau astudio 

nodweddion y cyflwr solid ar dymheredd 

isel iawn, oddeutu minws 273 gradd C 

gyda heliwm hylifol Bu’n ddyfeisgar 

iawn ei hun wrth adeiladu aparatws at y 

perwyl ac yn gefnogwr menter syniadau 

cydweithwyr. 
   Cyfraniad nodedig o wahanol oedd gan 

Ann, am ei bod yn un o deulu agos 

Gwyn. Yn rhinwedd y cyswllt hwn roedd 

Ann yn gallu sôn wrthym am ei addysg 

gynradd  (uchod). 

   Brithwyd sgwrs Ann gyda nifer o 

sleidiau oedd yn dal perthynas ag 

agweddau teuluol GO. Hefyd cawsom 

sylwadau ganddi am ei nofelau, rhai 

ohonynt gydag Ann i ni fwrw golwg 

drostynt 

   Syndod mawr i’r byd gwyddonol 

academaidd oedd ei benderfyniad yn 

1968 i ymddeol o’i swydd yn Llundain a 

derbyn swydd Cyfarwyddwr Yr 

TONTEG 
 

Gohebydd Lleol:  
Gill Williams 

Croeso  mawr i Marged Aur.     

Ganed Marged ar Awst 13, merch fach 

gyntaf Glesni ac Iwan sy'n byw yng 

Nglan yr Afon Caerdydd, ac wyres gyntaf 

Eleri Roberts, Y Dell Tonteg. Mae nain 

wrth ei bodd ar ôl blynyddoedd fel 

bydwraig i gael babi bach yn y teulu.  

   Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau 

i'r teulu  bach. 

Amgueddfa  Gened lae t ho l  yn g 

Nghaerdydd. Roedd yr apwyntiad yn 

dipyn o sioc hefyd i’r sefydliad 

amgueddfaol; yr arfer ers tro oedd i’r 

pennaeth ddod o blith staff amgueddfa ac 

o gefndir traddodiadol  megis y 

biowyddorau, daeareg  a daearyddiaeth. 

Beth allai ffisegydd gyfrannu? Roedd GO 

ei hun ym ymwybodol o’r her. 

   Mae Ann yn dal yn weithgar iawn gyda 
Ffrindiau’r Amgueddfa. O’r safbwynt 

hwn mae hi’n gallu cloriannu cyfraniad y 

‘dieithryn ‘ hwn. Ei barn yw bod cyfnod 

GO wrth y llyw yn llesol. 

   Yn ein cyfarfod nesaf (Hydref 21) 

byddwn yn croesawu Dr. Ralph Vaughan 

i sôn am agweddau ar ei yrfa yn 

arbenigwr anaesthesia. 
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg  

Evan James  
 Y Feithrin 
Croeso i holl blant newydd y feithrin a'u 

teuluoedd! 

   Daeth y Welsh Hawking Centre i 

ymweld â phlant y feithrin a'r derbyn. 

Roedd y plant wedi mwynhau gweld y 

tylluanod ar ol darllen llawer o straeon 

amdanyn nhw. 

 

Trip Blwyddyn 1 a 2 

Dydd Mawrth 24ain o Fedi, aeth 

blwyddyn 1 a 2 i Sain Ffagan i ymweld a 

stryd Rhydycar i astudio'r newidiadau 

mewn technoleg dros amser. Diolch i Mr 

Jones am drefnu'r trip. 

  

Jambori 

Cafwyd llawer o hwyl wrth i flwyddyn 1 a 

2 ganu a dawnsio gyda Martyn Geraint yn 

y Jambori Bach! 

  

Peryglon Trydan 

Diolch i Mr Thomas am ddod i siarad am 

beryglon trydan gyda blynyddoedd 1 a 2.  

  

Jeans for Genes 

Codwyd £260 gan yr ysgol wrth adael i 

bawb wisgo jeans am y dydd. 

Llongyfarchiadau i Mrs Foster am ennill y 

gystadleuaeth gwisgo'r mwyaf o denim!! 

Dim llun yn anffodus.... 

  

Stadiwm Dinas Caerdydd 

Aeth blwyddyn 5 i ymweld â Stadiwm 

Dinas Caerdydd fel rhan o'r prosiect 

'Cleaning up the game'. Dysgodd pawb 

llawer. 

  

Y Cynhaeaf 

Bydd y Gwasanaeth Cynhaeaf yn cael ei 

gynnal y 24ain o Hydref. Byddwn yn 

casglu cyfraniadau ar gyfer y Banc Bwyd. 

Ysgol  
Pont Siôn Norton 

Croeso  

Croeso i Mr. Richard Carbis sy’n dechrau 

ei swydd fel pennaeth newydd yr ysgol. 

Rydyn ni’n gobeithio y gwnaiff e 

ymgartrefu gyda ni.  

 

Taith i’r Amgueddfa. 

Bu plant dosbarthiadau 7, 8 a 9 i’r 

amgueddfa i ddysgu am ‘Dduwiau a 

Gladiatoriad’.  Roedd pawb wedi dysgu 

llawer  wrth ymchwilio a chymryd rhan 

mewn gweithdy. Rydyn ni’n ddiolchgar i’r 

amgueddfa am baratoi’r arddangosfa 

bwrpasol. 

 

Jambori 

Mae plant dosbarthiadau 4, 5 a 6 wedi 

mwynhau paratoi ar gyfer Jambori yr 

Urdd ac yn edrych ymlaen yn fawr at ganu 

gyda Martyn Geraint. 

 

Cyngor yr Ysgol. 

Cafodd plant yr ysgol gyfle i drafod a 

dewis aelodau o’u dosbarthiadau i 

gynrychioli eu dosbarth ar y cyngor ysgol. 

Dyma’r plant sy’n mynd i fod yn brysur 

yn ystod y flwyddyn yn gwneud 

penderfyniadau pwysig – Daniel Wright, 

Hannah Megan Weston, Jack Pidd, Cadi 

Evans, Alice Doyle, Gwenllian Furr, 

Maggie Chapford, Gruffydd Jones, Niamh 

Martin, Lilly Rose, Summer Williams, 

Oliver Madden, Elin Black, Joshua Carey, 

Mali Jenkins, Amelia Hughes, Aled 

Evans, Leah Stott, Olivia  Holmes, Zoe 

Gable, Ella Davies, Lewis Griffiths a 

Brianna Kent. Pob lwc iddynt a diolch i’r 

athrawon Ms Kennard, Mrs May a Miss 

Morris am gymryd gofal o’r cyngor ysgol 

eleni. 

 

Gwasanaeth 

Cafwyd gwasanaeth arbennig am Owain 

Glyndŵr. Diolch i Mia Carey, Freya 

Williams ac Emily Fullard - Jones am 

gymryd at y rhannau arweiniol. 

 

Gwellhad buan 

Dymuniadau gorau i un o'n hathrawesau 

Mrs. Anwen Robins sydd wedi cael 

llawdriniaeth yn ddiweddar. Brysiwch yn 

ôl Mrs. Robins. 

Tyfu gyda’r 
Gymraeg 

 
Helo! Carwyn Hedd ydw i, a dwi newydd 

ddechrau ar fy swydd yn ardal Rhondda 

Cynon Taf. Fi yw Swyddog Maes yr ardal 

ar gyfer prosiect peilot newydd, Tyfu 

gyda’r Gymraeg, sy’n cael ei redeg gan 

gwmni IAITH: y ganolfan cynllunio iaith 

ar ran y Llywodraeth. 

   Er bod y prosiect yn un newydd, mae’n 

perthyn yn agos i Twf – sef y cynllun 

cenedlaethol sy’n cynghori rhieni 

ynghylch sut i gyflwyno’r Gymraeg i’w 

babanod. Yn wahanol i Twf fodd bynnag, 

fe fydda i, a fy nghyd-swyddogion yn 

ardaloedd Caerffili a Phen-y-Bont, yn 

gweithio gyda theuluoedd â phlant sydd 

rhwng 0 a 7 oed. 

   Bydd prosiect Tyfu gyda’r Gymraeg yn 

canolbwyntio ar gyflwyno Cymraeg i 

deuluoedd mewn dau gyd-destun, sef ar yr 

aelwyd ac yn gymdeithasol. Byddwn ni’n  

trafod y manteision  o roi dwy iaith i blant 

gyda rhieni a darpar rhieni. Byddwn ni 

hefyd yn rhoi cyngor ac arweiniad iddyn 

Ysgol Creigiau 

Fe ddiflannodd gwyliau’r Hâf yn sydyn, 

ac mae pawb bellach yn ôl yn ddiogel ac 

wedi ail gydio ym mywyd prysur yr ysgol.  

   Roedd mis Medi eleni yn garreg filltir 

gyffrous yn hanes bywyd yr ysgol 

oherwydd fe gyflwynwyd y seithfed 

dosbarth i’r Adran Gymraeg. Bellach, 

mae’r ddwy adran yn yr ysgol yn gyfartal 

o ran nifer y dosbarthiadau.   Roedd cael 

dosbarth newydd yn golygu ystafell 

newydd! Dros y gwyliau, roedd yr ysgol 

fel safle adeiladu, ac erbyn diwrnod cyntaf 

y flwyddyn newydd, roedd popeth bron yn 

ei le!! 

   Llongyfarchiadau i Miss Siân Smith, neu 

Mrs Siân Matthews erbyn hyn, ar ei 

phriodas dros yr Hâf. Fe gafodd ddiwrnod 

bythgofiadwy ac rydym am ddymuno’n 

dda iddi hi, Simon a Ioan. 

   Croeso arbennig iawn i ddisgyblion bach 

newydd y Dosbarth Derbyn. Mae Mrs 

Eleri Evans, eu hathrawes eleni, wrth ei 

bodd yn eu cwmni ac yn hapus iawn i allu 

dweud bod pob yr un ohonynt wedi 

ymgartrefu’n dda yn y dosbarth. Croeso 

arbennig iawn i Gethin, Gwendolyn a Caio 

sydd wedi ymuno â’r ysgol o’r newydd ac 

i Hanna Rowlands sydd wedi ymuno â 

Dosbarth 5. Mae hithau hefyd wrth ei 

bodd gyda’i dosbarth a’i ffrindiau 

newydd. 

   Mae Blwyddyn 6 eisioes wedi cael 

wythnos o wersi beicio, ac maent yn awr 

yn edrych ymlaen yn fawr at eu hwythnos 

yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog, ar 

ddiwedd y mis. Mae’n siwr y bydd digon 

o hanesion i’w hadrodd erbyn y rhifyn 

nesaf! 

nhw ar sut mae’n bosibl gwneud hynny, ac 

yn eu helpu nhw i ddod o hyd i unrhyw 

w a s a n a e t h a u  a  d i g w yd d i a d a u 

cymdeithasol sy’n cael eu cynnal yn lleol 

er mwyn i’r plant gael clywed mwy o 

Gymraeg a dod yn gyfarwydd â hi. 

Ar ddechrau’r prosiect, mae gofyn i ni 

gynnal grŵp ffocws gyda chriw bach o 

bobl i geisio darganfod beth sydd ar gael, 

neu ddim ar gael, yn lleol o ran 

gwasanaethau a digwyddiadau, felly 

mae’n siŵr y byddai’n cysylltu gyda rhai 

ohonoch chi eto yn y dyfodol agos i ofyn 

am help. Os oes gyda chi unrhyw 

wybodaeth am bethau sy’n digwydd yn 

lleol neu os ydych chi am fod yn rhan o’r 

grŵp ffocws neu am gyfrannu mewn 

unrhyw ffordd, cysylltwch â fi ar y 

cyfeiriad e-bost isod. Mae modd i chi 

hefyd gysylltu â fi drwy Twitter – 

dilynwch @TyfuRhCT i gael gwybodaeth 

ddefnyddiol. 

   Enwau’r Swyddogion Maes eraill yw 

Sioned Stephens (yn ardal Pen-y-Bont) ac 

Emma Saunders (Caerffili). Os ydych chi 

am gysylltu â fi neu am gael rhagor o 

wybodaeth,  anfonwch e-bost i 

tyfu@iaith.eu gan roi ‘Rhondda Cynon 

Taf’ fel pwnc eich neges. Tan y tro nesaf... 

https://twitter.com/TyfuRhCT
mailto:tyfu@iaith.eu
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Ysgol Pont Siôn Norton 

Mr Thomas yn siarad am drydan.  

Ysgol Gynradd Gymunedol 
Gymraeg Llantrisant  

 
Croeso 

Croeso i dri aelod newydd o staff sydd 

wedi ymuno â ni, sef Mrs Anwen 

Jenkins a Mr Euros Jones sy’n dysgu yn 

y Cyfnod Sylfaen ac hefyd Mr Leon 

Morgan fydd yn cynnig cymorth 

ychwanegol i rai disgyblion.  Gobeithio 

y byddant yn hapus yn ein plith.  

Llongyfarchiadau hefyd i Miss Amy 

Davies sydd wedi bod yn cynorthwyo o 

fewn y Cyfnod Sylfaen ond a fydd o hyn 

ymlaen, yn dysgu ar draws yr ysgol, yn 

ystod cyfnodau CPA yr athrawon.   

 

Jamborî 

Ar y 27ain o Fedi, fe aeth disgyblion 

Blynyddoedd 1 a 2 i Ganolfan Hamdden 

y Ddraenen Wen er mwyn mynychu 

Jamborî yng nghwmni Martyn Geraint.  

Roedd y plant wrth eu boddau’n 

mwynhau’r hen ffefrynnau yn ogystal 

ag ambell gân newydd. 

 

Y Cyngor Ysgol 

Llongyfarchiadau i’r  disgyblion 

canlynol ar gael eu dewis i fod yn 

aelodau o’r Cyngor Ysgol sef Zak 

Acheampong (Dosbarth 5), Huw 

Sharkey (Dosbarth 6), Liam Weir 

(Dosbarth 7), Mali Thomas (Dosbarth 

8), James Hayward (Dosbarth 9), Erin 

Phillips (Dosbarth 10), Caleb Burton 

(Dosbarth 11), Gethin Evans (Dosbarth 

12) ac Anya Everitt (Dosbarth 13).  Da 

iawn chi blant. 

 

Llangrannog 

Ddydd Gwener yr ugeinfed o Fedi fe 

aeth criw mawr o ddisgyblion 

Blynyddoedd 5 a 6 ynghyd ag aelodau o 

staff i Wersyll yr Urdd yn Llangrannog, 

er mwyn mwynhau penwythnos bywiog 

yn llawn gweithgareddau o bob math – 

o saethyddiaeth i farchogaeth ac o 

gyfeiriannu i’r cwrs rhaffau.  Cafodd 

pawb amser gwych ond roedd ‘na blant 

ac oedolion blinedig iawn yn yr ysgol ar 

y dydd Llun canlynol! 

 

Dyma lun o Mali Lloyd, Myfi Evans a 

Lili Griffith o Flwyddyn 6, yn cael hoe 

fach yng nghanol yr holl brysurdeb. 

Adran Gynradd  
Ysgol Llanhari 

 
Gobeithiwn fod pawb wedi mwynhau’r 

gwyliau.  Estynnwn groeso mawr i’r staff 

a’r disgyblion newydd sydd yn ymuno 

gyda ni eleni.  Mae 2 aelod newydd o staff 

wedi dechrau yn yr ysgol eisoes.  Bydd 

Miss Catherine V. Jones yn gweithio yn 

nosbarth Cadi Cwningen a daw Miss Ffion 

Jones atom i weithio yn nosbarth Gwion 

Gwiwer.  Gobeithio y byddan nhw’n 

ymgartrefu’n llwyr ac yn mwynhau 

gweithio gyda phawb yn yr ysgol. 

 

Jeans for Genes 

Ddydd Gwener, Medi 20fed gwisgodd 

holl ddisgyblion a staff yr ysgol ‘jeans’ i’r 

ysgol er mwyn cefnogi elusen ‘Jeans for 

Genes’. Dysgodd y plant am bwysigrwydd 

helpu eraill a llwyddwyd i gasglu £50. 

 

Cywion 

Mae’r cywion erbyn hyn wedi tyfu i fod 

yn geiliogod! Mae pob un wedi tyfu yn 

fawr ac yn clochdar drwy’r dydd! Mae 

nhw’n mwynhau mynd am dro o gwmpas 

yr ardd ac ambell un wedi llwyddo dianc 

ond yn ffodus, mae pob ceiliog nôl yn 

ddiogel erbyn hyn! 

Ysgol Evan James  

Llongyfarchiadau i Mena Griffiths-Warner, 

Benjamin Ward-Mathias ac Ifan Rhys ar 

lwyddo yn eu harholiadau gitar. Dyma nhw 

gyda'r athro gitar Mr. Williams. 

Plant dosbarth 7 ar eu ffordd i'r 

Amgueddfa gyda Heddlu'r Gymuned. 

Cyngor yr Ysgol  

Mia Carey, Freya Williams ac 

Emily Fullard-Jones  
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Teithio i’r Dwyrain Pell 

Yn ystod Haf 2014 mae grŵp o ddisgyblion 

chweched dosbarth yn teithio i Fietnam a 

Chambodia ar alldaith fythgofiadwy. Mae 

gan y disgyblion yma lawer o waith i’w 

wneud cyn haf nesaf i godi’r arian 

angenrheidiol ar gyfer y daith. Er mwyn 

helpu codi arian i’r disgyblion mae yna grŵp 

o staff yr ysgol wedi gwirfoddoli i redeg 

hanner marathon Caerdydd ar Hydref y 6ed. 

Pob lwc iddynt! Os hoffech noddi’r staff, 

neu roi cyfraniad at yr alldaith cysylltwch 

gyda’r ysgol. 

 

Dadlau am Ewrop 

Yn ddiweddar es i a Rhianydd i Dŷ Hywel i 

gynrychioli’r Ysgol yn “Etholiadau Ffug  i 

Ewrop”. Dechreuodd y diwrnod gyda rhai 

geiriau gan Carwyn Jones, y Prif Weinidog,  

a chynrychiolwr o Latvia. Roedd yna 

ysgolion eraill o led led Cymru yn 

cynrychioli gwledydd sydd yn yr Undeb 

Ewropeaidd. Roedd rhaid i ni siarad o 

safbwynt yr Eidal ar ddau gynnig gwahanol. 

Mae’r Eidal mewn dyled mawr ar hyn o bryd 

ac felly roedd hyn yn her i ni. Roedd hyn 

wedi arwain at lawer o ddadleuon cyffrous 

ymysg y gwledydd. Roedd hyn yn brofiad 

gwych ac unigryw a byddwn yn argymell 

pobl eraill i’w wneud yn y dyfodol. 

Rhys Cutts 

 

Pêl-fasged 2012 - 2013 Blwyddyn Brysur! 

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un 

brysur i mi. Yn gyntaf, cefais y fraint o gael 

fy newis i gynrychioli fy ngwlad yn chwarae 

pêl-fasged  (o dan 16). Fe enillais fy nghap 

cyntaf yn erbyn yr Alban (o dan 17), ac yn 

ddiweddar hedfannais gyda’r garfan i 

Gibraltar i chwarae yn nhwrnament yr FIBA 

((cynghrair C).  Yn anffodus, fe gollon ni yn 

erbyn yr Almaen, Andora a San Merino ond 

daethom yn bedwerydd mas o bump. 

   Yr hyn sydd wedi rhoi’r anrhydedd mwyaf 

i mi yw’r wobr am y chwaraewr “all star” ar 

gyfer fy safle fel canolwr 

Jacob Williams Bl 12 

 

Rhys Britton 

Ar yr 21ain o Fedi, fe aeth Rhys Britton (Bl 

10) i Fanceinion ar gyfer Treialon arbennig 

iawn - “The Olympic Talent Programme”.  

Ie wir, roedd angen i Rhys ddangos ei dalent 

seiclo yn y category - 16 yn erbyn 32 

bachgen arall o Brydain Fawr.  Cafodd y 

cyfle i seiclo o gwmpas Velodrome newydd 

Manceinion.  “I fod yn onest, roedd yn 

gwmws fel Velodrome Casnewydd ble dwi’n 

ymarfer gyda Cardiff JIF (Just in Front)” 

dywedodd Rhys. 

   Edrychwn ymlaen at glywed canlyniad ei 

dreialon yn gynnar ym mis Hydref.  

 

Llangrannog 

Ffordd grêt i ddechrau Blwyddyn 7 yw mynd 

ar drip i Langrannog. Cafon ni llawer o hwyl 

a sbri. Roeddwn yn rhannu ystafell gyda 

phobl nad oeddwn yn eu hadnabod o’r blaen 

ond cafon ni lawer o hwyl. Gwnaethon ni 

Rhys a Rhianydd 

lawer o weithgareddau fel y Cwrs Rhaffau 

Uchel (dyna oedd fy hoff weithgaredd), 

saethyddiaeth, marchogaeth ceffyl a llawer 

mwy.  Un o fy hoff weithgareddau oedd y 

cwrs antur. Fy hoff beth amdano oedd bod 

yna lawer o fwd! Ar ddiwedd y cwrs antur 

roeddwn yn fwdlyd o’m pen i’m traed! 

Roedd rhaid i ni gael cawod cyn sychu ein 

ddillad yn yr ystafell sychu. 

   Roedd rhaid i bawb edrych ym mhob twll a 

chornel o’r ystafell i ffeindio eu pethau ar y 

diwrnod gadael! 

 

Cael fy newis ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn 

Terfel  

Ar ôl ennill y gystadleuaeth dawns unigol i 

fechgyn (dan 25) yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd eleni roedd yn rhaid i 

banel o feirniaid arbennigol ddewis  chwech 

enillydd yn yr Eisteddfod i fynd ymlaen i 

gystadlu yn Ysgoloriaeth Bryn Terfel am 

wobr  flynyddol o £4,000.  

   Bues i’n ddigon lwcus i gael fy newis fel 

un o’r chwech i gystadlu yn yr Ysgoloriaeth. 

Cefais y cyfle i gael sesiwn mentora gan yr 

arbenigwr, Huw Williams er mwyn rhoi 

cymorth i baratoi ar gyfer y rhaglen deuddeg 

munud, a geir ei ddarlledu yn fyw ym mis 

Hydref. Penderfynir ar enillydd yr 

Ysgoloriaeth hefyd, gan banel o feirniaid 

arbenigol.             Trystan Gruffydd (12G) 

 

Begw Rowlands Bl 7 

Ar y 4ydd o Hydref fe fydd Begw Rowlands 

yn rhan o dîm ei ffrind Becky ar y rhaglen 

“Ludus” (CBBC). Rhaglen adloniant ydyw 

ble y mae 3 pherson yn gorfod ateb 

cwestiynau i sicrhau bod gweddill y tîm 

(sy’n sownd mewn cell) yn cael eu 

rhyddhau. Esboniodd Begw, “Rwy’n edrych 

ymlaen yn fawr iawn ac rwyf yn gyffrous yn 

meddwl am ffilmio mewn stiwdio fawr. Dwi 

just yn gobeithio y bydd Becky’n ateb y 

cwestiynau i gyd yn gywir!” 

 

Ail-gylchu dillad 

Ym mis Medi gwnaeth Bl 9 cymryd rhan 

mewn amrywiaeth o weithgareddau tu fewn 

i’r Adran Dylunio a Thechnoleg. 

   Yn Tecstiliau fe wnaethon ni ddathlu 

diwrnod o ail-gylchu hen ddillad i ddillad 

newydd! Fe wnes i greu band gwallt mas o 

hen fag! Fe wnaeth rhai yn y dosbarth 

ddefnyddio hen grys er mwyn creu ffrog 

newydd.  Yn ôl Layla Powell (Bl 9) “Dwi 

methu aros i gael y cyfle i wneud y math 

hwn o beth eto - roedd yn wych!” 

  Awen Rhys (Bl 9) 

Ar y 23ain i’r 24ain o Orffennaf, aethon ni 

gyda thua 25 o blant eraill o flwyddyn 11 ar 

alldaith Dug Caeredin. Roedd rhaid i ni 

gerdded o amgylch cefn gwlad ardal 

Abertawe ar y diwrnod cyntaf ac ar hyd yr 

arfordir ar yr ail ddiwrnod. Yr unig gymorth 

oedd map a chwmpawd. Roedd rhaid i ni 

gario popeth oedd angen arnom ar gyfer y 

noson- pethau fel bwyd, sach gysgu a 

rhannu’r babell rhyngom ni. Yn ystod yr 

alldaith, roedd rhaid i ni ganolbwyntio ar un 

agwedd oedd yn wahanol yn y ddau le. 

Dewisodd ein grŵp ni natur a bydd rhaid i ni 

wneud cyflwyniad ar hyn cyn bo hir. Yn 

ffodus, roedd y tywydd yn braf ac yn boeth 

iawn- ond nid y tywydd gorau ar gyfer 

cerdded! Yn gyfangwbwl, fe gerddon ni 

25km. Roedd e’n heriol iawn ond yn brofiad 

arbennig. Diolch yn fawr i Mr Arwel 

Thomas am drefnu’r alldaith, a chymorth 

Miss Hannah Blunden, Mr Rhodri Thomas, 

Miss Sara Thomas a Miss Ashtonn Jenkins, 

yn ogystal â gweithwyr Dug Caeredin. 

Eleri Roberts a  

Ffion Edwards, Blwyddyn 11. 

 

Fel blwyddyn 10, hoffwn ddiolch i Mr Llŷr 

Evans am y cyfleoedd gwych gyda’n 

hymweliadau Bagloriaeth Cymru ar 

ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd.  Roedd 

yn gyfle arbennig i ddysgu am hanes a 

diwydiant Cymru a chael amser da. 

   Un o’r ymweliadau oedd i Sain Ffagan.  

Yno roedd rhaid i ni lenwi llyfr gwaith.  

Roedd angen i ni ddod o hyd i’r adeiladau 

gwahanol ac roedd yn rhaid ymateb i’r 

lluniau a llenwi tudalennau gwybodaeth.  

Roedd  hi’n gyfle i ddysgu am ddatblygiad 

ein cymuned a gweld sut roedd ein 

cyndeidiau yn byw.   

   Yr ail ymweliad oedd i Bwll Mawr.  

Roedd gennym lyfrynnau gwaith llawn 

cwestiynau a gwybodaeth roedd rhaid i ni 

ddarganfod. Roedden ni’n ddigon ffodus i 

allu mynd o dan y ddaear, lawr y pwll i weld 

yr amodau gweithio anodd. Roedd hi’n 

anodd credu bod cymaint o ddynion yn 

gweithio fel hyn!  Dysgon ni lawer am 

ddiwydiant ein hardal, nid dim ond am y 

dynion a’r swyddi ond yr holl ffordd o fyw 

ac roedd yn clymu mewn gyda’r pyllau glo. 

Diolchwn i bawb wnaeth trefnu’r 

ymweliadau am iddynt roi cyfleoedd gwych 

i ni. 

Harriet Hooper (Bl 10) 

 

Rhys Britton 
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GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Ysgol Llanhari 

Darganfod 

Bu tri disgybl o Ysgol 

Llanhari sef Owain Ellis a  

Ffion Bennet sydd newydd 

ddechrau Bl 11 a  Grace 

Lindley sydd nawr ym 

Mlwydd yn 13  yng 

Ngholeg King’s, Llundain 

fel rhan o raglen ysgol haf  

'M i s s io n  Di s co ve r y 

Summer School'  ym mis 

Gorffennaf ble cawsant y 

cyfle i weithio am wythnos 

gyda’r  gofodwr Ken Ham, hyfforddwyr gofodwyr, gwyddonwyr ac 

arweinwyr NASA.   

   Drwy gyfres o ebyst hwyrnosol gan Owain at Arweinydd Pwnc 

Gwyddoniaeth yr Ysgol, Mr Marc Davies, cafwyd dyddiadur diddorol 

o’u profiadau fel y gwelir o’r detholiad isod: 

Y Diwrnod Cyntaf 

Rydym yn cael amser da yma yn King’s! Gwnaethom weithgareddau 

adeiladu tîm i ddechrau a oedd yn cael eu cynnal gan Michelle Ham 

(sydd wedi gweithio yn Mission Control NASA) a Ken Ham (sy'n 

ofodwr sydd wedi cynnal cenhadaethau gofod i'r ISS (International 

Space School).  

   Ar ôl cinio o Pizza afiach fe ddaeth Professor Doctor Steven 

Harridge i roi darlith i ni am sut mae'r cyhyrau yn cael eu heffeithio 

yn y gofod a sut gall y wybodaeth yma helpu ymchwiliadau sy'n 

digwydd ar y Ddaear ar hen bobl nawr. Siaradom gyda Doctor Liz 

Woran ar Skype am sut mae iechyd cyffredinol gofodwyr yn cael ei 

effeithio o ganlyniad i fod yn y gofod. Fe aethom ni i'r Tŷ Cyffredin a 

chawsom ddarlith am farddoniaeth a gwleidyddiaeth. Roedd e'n wych 

ac ysgrifennom gerdd sydd am gael ei hanfon i'r Lleuad!  

Yr Ail Ddiwrnod 

Heddiw fe gawsom ddarlith gan Dr James E. Clark, sy'n ddarlithydd 

yn King’s ar y system gardiofasgiwlar. Fe welom sut roedd pwysedd 

gwaed person yn amrywio o ganlyniad i'r meicro ddisgyrchiant sydd 

yn y gofod. Siaradom gyda James Tour o Brifysgol Reich yn Houston, 

Texas. Dysgom am sut all ceir nano adeiladu adeiladau newydd yn 

gyflym, a llawer o bethau diddorol eraill. Fe ddaeth fy nhîm i a Ffion 

yn ail yn y gystadleuaeth creu 'Mission Patch'.  

Y Trydydd Diwrnod 

Heddiw fe gawsom ddarlith gan Dr David A. Greene sy'n ddarlithydd 

yn Kings ar sut mae'r gofod yn effeithio ar eich ymennydd. Aethom i 

Oxford Circus ac yna i Madame Tussauds. 

Y Pedwerydd Diwrnod 

Heddiw cawsom ddarlith gan Dr Thais sy'n dod o Brasil. Mae ganddi 

Radd Meistr ym Meddygaeth y Gofod, Doethuriaeth yn Ffisioleg y 

Gofod ac arbenigedd yn y ffordd mae'r ysgyfaint yn gweithio mewn 

meicro ddisgyrchiant. Dysgom mai'r ysgyfaint yw'r organ sy'n 

gwneud orau yn y gofod. 

   Parhaom i weithio ar ein harbrawf am ba mor llwyddianus mae 

nanogronnynau arian yn rhwystro tyfiant ffyngi yn y gofod.  

Y Pumed Diwrnod  

Ar ein diwrnod olaf yn King's fe ddysgom am sut dechreuodd popeth 

ynglŷn â mynd i'r gofod a sefydlu'r ISS. Fe ddysgom pwy oedd y bobl 

gyntaf yn y gofod ac ar y lleuad, yr anifeiliaid cyntaf a storiau ynglŷn 

â nhw ac am y ras i'r gofod rhwng yr UDA a'r UGSS, gan Chris 

Bradshaw, sef sefydlwr ISSET. 

   Prif bwrpas y diwrnod oedd cyflwyno ein harbrawf i'r beirniaid a 

200 o fyfyrwyr yn King's. Roedd fy nhîm i a Ffion yn teimlo yn nerfus 

ond yn gyffrous am y cyfle. Ond fe aeth y cyflwyniad yn dda iawn. 

Atebom ni'r cwestiynau yn dda hefyd a chawsom ein dewis i fod yn 1 

o'r 7 tîm i fod yn y ffeinal;  allan o'r 32 tîm a ymgeisiodd roedden ni 

yn y 7 uchaf! Roedd 3 o'r tîmau yn y 7 uchaf yn dod o RhCT. 

   Doedden ni ddim ddim yn y tri uchaf yn y ffeinal. Yr enillwyr oedd 

tîm o RhCT oedd am ymchwilio i sut roedd Daphnia (math o bryfyn 

sy'n byw ar y dŵr) yn atgenhedlu mewn amodau meicro 

ddisgyrchiant. Serch hyn rydym ni i gyd wedi mwynhau'r cyfle yn 

fawr iawn ac rydym wedi dysgu llawer ohono. Roedd pob agwedd o'r 

cwrs yn anhygoel. Rydym yn andros o ddiolchgar am y cyfle. 

Diolch yn fawr,                                        Owain.  

 

Llongyfarchiadau i Jodie Williams 

(Blwyddyn 13) am ennill gwobr 

ardderchog ar ddiwedd y tymor 

diwethaf. Enillodd Jodie Kindle Fire 

fel rhan o noson wobrwyo  adran 

Mynychu'r Ysgol a Lles Rhondda 

Cynon Taf. Mae Jodie wedi bod yn 

ofalwraig ifanc ers amser ond yn 

parhau i gynnal presenoldeb uchel yn 

ogystal â pherfformio'n arbennig o dda 

yn ei harholiadau allanol. 

 

Pêl-rwyd 

Bydd pedair o ferched Ysgol  Llanhari sef Celyn Brookes, Keira 

Hughes, Harriet John a Rhianydd Reynolds yn ceisio am le yn nhîm 

Pêl-rwyd y Sir o dan 16. Pob lwc i'r pedair ohonynt. 
Owain, Grace a Ffion gyda Ken Ham 

Priodas. 

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Lowri Jones, merch 

Wyn a Rhian Jones Tonteg a Gwern Llywelyn, mab Alwyn ac 

Angharad, Ffynnon Taf a briodwyd yng Nghapel Bethlehem 

Gwaelod-y-garth ar y 24ain o Awst. 

 

Llongyfarchiadau 
Pob dymuniad da i Iwan Elis, cyn brifathro Ysgol Gynradd 

Gwaelod-y-garth ar ei apwyntiad yn Bennaeth Ysgol Gynradd 

Bro Eirwg.  
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Clwb Rygbi Pontypridd  
Yn Croesi'r Ffiniau 

Bydd Pontypridd 

unwaith eto eleni 

yn herio am 

Gwpan Prydain ac 

I w e r d d o n  - 

cystadleuaeth sy'n 

golygu llawer i'r 

chwaraewyr a'r cefnogwyr fel ei gilydd. 

   Mae croesi'r ffiniau rhyngwladol i 

chwarae clybiau o Loegr, yr Alban ac 

Iwerddon yn rhoi deimensiwn ychwanegol 

i'r tymor, a chyfle i'r tîm gwrdd a thimau o 

safon proffesiynnol. 

   Mae'r cefnogwyr yn eu tro yn awchu am 

y cyfle i bacio'u bagiau a theithio dros dir a 

môr, ac yn gwneud hynny mewn niferoedd 

mawr fel y gwelwyd gyda'r tripiau i 

Belfast, Dulyn, Jersey, Ayr a mannau 

cyffelyb dros y blynyddoedd diweddar. 

Mae'r hanes am gefnogwyr Ponty yn yfed 

clwb Belfast Harlequins yn sych o'i 

gyflenwad o 'win y gwan' ddwy flynedd yn 

ôl yn chwedlonol! 

   Y tymor hwn am y tro cyntaf, ac yn ol 

trefn newydd gyflwynwyd gan Undeb 

Rygbi Cymru, roedd rhaid i'r clybiau 

Cymraeg chwarae rowndiau rhanbarthol i 

gymhwyso ar gyfer Cwpan Prydain ac 

Iwerddon. Roedd yn rhaid i Bontypridd 

felly drechu Caerdydd i gynrychioli 

rhanbarth y Gleision. Gan mai Ponty oedd 

pencampwyr Uwch-adran Cymru, ganddyn 

nhw oedd y fantais o chwarae gartref wrth 

i'r ddau dîm gwrdd ar ddydd Sadwrn 

cyntaf y tymor newydd, y 7fed o Fedi. 

   Gêm gwpan nodweddiadol oedd hon 

rhwng dau dîm cwbwl gystadleuol - braidd 

yn ddi-fflach oedd y chwarae ond y 

tensiynau yn parhau yn uchel a'r canlyniad 

yn y fantol tan y chwiban olaf. Pontypridd 

oedd yn fuddugol o 22pt i 19, a mawr oedd 

rhyddhad y dorf o 3,000 ar Heol Sardis y 

diwrnod hwnnw. 

Aiff Pontypridd ymlaen yn awr i gystadlu 

yn grwp 2 Cwpan Prydain ac Iwerddon, ac 

i gwrdd â Edinburgh Academicals o'r 

Alban, a Chymry Llundain ac Albanwyr 

Llundain o Loegr wrth wneud hynny. 

   Mae tripiau eisioes wedi eu trefnu i'r 

gemau oddi cartref, a'r cefnogwyr yn 

bwcio'u llefydd fesul cannoedd. Y daith 

gyntaf fydd i brifddinas yr Alban, Caeredin 

ar benwythnos y 12fed o Hydref 2013. 

Bydd Ponty wedyn yn croesawu'r Cymry 

yn Llundain i Heol Sardis ar y penwythnos 

canlynol. 

   Bydd safon y gystadleuaeth yn cynnig 

sialens enfawr i garfan Pontypridd, ond 

bydd y gobeithion yn uchel o lwyddo yn y 

rowndiau cymhwysol a mynd ymlaen i 

herio am y gwpan. Y nod fydd profi 

unwaith eto y gall Clwb Rygbi Pontypridd 

fod yn gystadleuol ac yn llwyddiannus 

wrth groesi'r ffiniau.  

   Am y diweddaraf o glwb Pontypridd, 

galwch mewn i'r wefan www.ponty.net  

Cwpan  
Prydain  

ac 
Iwerddon 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg  

Garth Olwg 

Jeans for Genes. 

Diolch i bawb am eu cyfraniadau hael tuag 

at elusen Jeans for Genes. Casglwyd 

£300.77. 

 

Dance Crazy 

Mae Blynyddoedd 1 a 2 wedi mwynhau 

bod yn rhan o weithdy Dance Crazy yn 

ddiweddar. Maent wedi dysgu amryw o 

symudiadau gwahanol ac wedi mwynhau 

cadw’n heini ar yr un pryd. 

 

Cyw 

Bu rhai o blant yr ysgol yn brysur iawn 

cyn gwyliau’r haf yn ffilmio ar gyfer 

raglen CYW. Edrychwn ymlaen at weld y 

plant ar y raglen rhwng nawr am mis 

Ionawr 2014. 

 

Meithrin 

Croeso mawr i blant newydd yr ysgol sydd 

eisioes wedi dechrau yn nosbarth Meithrin 

Mrs Evans a Mrs Hale. Mae pawb wedi 

ymgartrefu yn arbennig o dda. 

Gweithdy dawnsio 

Dosbarth Meithrin 

John Llewelyn Thomas gyda Gareth Bale 

yn y Bernabeu Madrid ym mis Medi. 

Bydd Menter Caerdydd yn gwahodd pawb 

i fore coffi Dysgwyr yn y Mochyn Du am 

11am, felly beth am alw heibio i ddweud 

Shwmae – croeso mawr i Ddysgwyr ac i 

Gymry Cymraeg. Os hoffech chi neu 

unrhyw fudiad ymuno yn yr hwyl, ewch i 

dudalen Facebook Shwmae Sumae / 

www.facebook.com/mudiadau neu ewch 

i’r wefan www.dathlu.org 

file:///C:/Users/Gwyn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/87X1MKW1/www.ponty.net
http://www.facebook.com/mudiadau

