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Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   

Yng nghanol mis Gorffennaf, aeth criw o 10 ohonom o Ysgol Gyfun 

Garth Olwg fel rhan o grŵp Rhondda Cynon Taf i Lundain er mwyn 

cymryd rhan yn rhaglen Mission Discovery. Roedd y rhaglen yn cael ei 

gynnal gan Ymddiriedolaeth Addysg Rhyngwladol Ysgol y Gofod yn 

Kings College ac yn para wythnos. Cawsom ni ein rhannu mewn i 

dimau o 6 ac roedd 32 tîm i gyd, o bob rhan o'r DU. 

   Yn ystod yr wythnos derbyniom ni sawl darlith gan arbenigwyr ar 

effaith y gofod, a'r diffyg disgyrchiant ar y corff, yn cynnwys effaith ar 

yr ymennydd, yr ysgyfaint a'r system cylchrediad gwaed. Yn ogystal â 

hyn daeth y gofodwr Ken Ham i siarad â ni am ei brofiadau yn y 

gofod, yn ogystal â'i wraig, Michelle oedd yn hyfforddi gofodwyr.  

   Prif achlysur yr wythnos oedd y gystadleuaeth i gynllunio arbrawf 

wyddonol i'w hedfan i'r gofod ac i'w weithredu ar y Gorsaf Gofod 

Rhyngwladol (ISS). Roedd arbrawf ein grŵp ni yn ffocysu ar Daphnia, 

sef anfertebratau dyfrol bach iawn. Ein bwriad oedd arsylwi os oedd 

cynnydd yng nghyfradd eu atgenhedlu rhywiol i gymharu â anrhywiol 

oherwydd y straen y gosodwyd arnynt mewn amgylchedd heb 

ddisgyrchiant. 

   Roedd dau rownd ar ddiwrnod y cyflwyniadau. Cawsom ni, grŵp 3 

neu Affinity, ein dewis o'r rownd cyn-derfynol i fynd ymlaen i'r rownd 

derfynol. Roedd yn wych i weld 3 o 7 grŵp yn y rownd derfynol yn 

cynnwys disgyblion o RhCT ac o'r ysgol. Ar ôl 7 cyflwyniad aeth y 

panel o feirniaid i wneud eu penderfyniad a dewis cyntaf, ail a 

thrydydd safle. Cafodd ein tîm ni ein galw i'r llwyfan ac ymhen dim 

cawsom ein henwi fel ennillwyr! Roedd yn anodd credu ein bod ni 

wedi ennill yr holl beth a bod ein arbrawf yn mynd i'r gofod yn 2015. 

Roedd yn brofiad hollol wych ac rydym yn gyffrous i weld beth fydd y 

camau nesaf yn nhaith ein arbrawf i'r gofod! 

Lluniau o  Greiriau Cynhanesyddol 

Mae Gerwyn Williams, Gwaelod y Garth, wedi creu cyfres o luniau 

bywiog a gwreiddiol am fyd rygbi a phêl-droed. Mae pob llun wedi ei 

lunio yn fanwl gyda chymeriadau bywiog a gwreiddiol. Mae hiwmor 

chwaraeon yn rhedeg trwy’r portreadau o gymeriadau ac mae’n siwr 

fod rhywun rydym yn adnabod i’w weld yn eu mysg.    

   Ganwyd  Gerwyn Williams yn Llandudoch a bu’n athro a phrifathro 

yn Ysgol Gwaelod y Garth hyd ei ymddeoliad yn 2009. Defnyddiodd 

ei ddawn fel artist tra’n gweithio ym myd addysg ac nawr mae’n cael 

cyfle i arddangos ei waith i gynulleidfa ehangach gyda datblygu ei 

brosiect diweddaraf. 

  Bu’n creu Cartŵns i Tafod Elái rhai blynyddoedd yn ôl ac mae wedi 

enwi ei gyfres yn Gertŵns yn dilyn y gwaith hwnnw.  

  Mae’r lluniau ar gael yn Siop y Felin, Pentre’r Eglwys ac yng 

Ngwesty’r Vale lle bu’n arlunio derbyniad y tîm cenedlaethol. 

Cartŵns Ger 

Arbrawf yn mynd i’r Gofod 

Mae Brian Davies, Creigiau, wedi newid cyfeiriad  o arlunio 

portreadau i ddarlunio hen gromlechi a chestyll. Cyflwynodd 

arddangosfa o’i waith ‘Golwg Ffres ar Greiriau 

Cynhanesyddol’ yn Neuadd yr Eglwys, Creigiau ddiwedd mis 

Hydref. Daeth llu o’i gyfeillion i’r lansiad nos Wener ac ar y 

dydd Sadwrn. Mae cromlech yn Creigiau a gwaneth Brian lun 

ohono flynyddoedd maith yn ôl fell bathodyn i Gantorion 

Creigiau. Nawr mae wedi crwydro Cymru yn chwilio am rai 

o’n cromlechi mwyaf diddorol ac mae ei luniau yn drawiadol 

a gwahanol a’r lliw yn rhoi golwg ffres sy’n adlewyrchu 

bywyd caled a chyffrous pobl yr adegau hynny. Trwy ei 

arlunio mae Brian yn cefnogi Ymddiriedolaeth Sistig 

Ffeibrosis.  



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 5 Rhagfyr 2013 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

27 Tachwedd 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 

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

CYLCH 

CADWGAN 

Nos Fawrth Rhagfyr 3  
2013 am 8.00pm  

Euryn Ogwen Williams  

yn darllen a thrafod ei waith 
 

Yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 
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 

‘Ymweliad â Chegin 

Gareth Richards, 

Llambed’ 
 

Taith Fws  

Dydd Mercher 

  13 fed Tachwedd 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20891577 

 

Cangen y Garth 

CYMDEITHAS GYMRAEG 
LLANTRISANT A’R CYLCH  

 

Nos Wener, 29 Tachwedd am 7.30yh 
Theatr Bara Caws ‘Llanast’ 

Canolfan Gydol Oes Gartholwg 
 

Nos Sadwrn, 7 Rhagfyr  
am 7.00.o’r gloch 

Cinio Nadolig  yn Neuadd Llechwen   
 

Nos Sadwrn, 28 Rhagfyr  
am 7.30.o’r gloch 

‘Singing in the Rain’. Canolfan Y 
Mileniwm   

Gwybodaeth Bellach: 01443 218077  

CLWB Y 
DWRLYN 

Brethyn Cartref  
Gyda Geraint Huws  
8yh, Nos Fawrth 

19 Tachwedd 
Clwb Rygbi Pentyrch 

 
Euryn Ogwen Williams  

8yh Nos Fawrth  
3 Rhagfyr  

Clwb Rygbi Pentyrch 

 
Cangen Tonysguboriau 

Sandra Rose 

Tecstiliau 
 

7.30yh  Nos Fercher 

 Tachwedd 20ed 
Y Pafiliwn, Tonysguboriau 

  

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  01443 202093 / 

01443 203729 

Cylch Wyddonol Caerdydd:  
 

Ysgrifennu y Llyfr ar John Meurig 
Thomas - Ieuan Davies (Gweinidog) 
Nos Lun, Tachwedd 18, 2013 
7.30yh ym Ystafell G77, Prif Adeilad y 
Brifysgol, Parc Cathays (gyferbyn ag 
Undeb y Myfyrwyr)  
Rhagor o wybodaeth: 
www.cymdeithaswyddonolcaerdydd.org 

neu trwy e-bostio 
R.Morris@bristol.ac.uk 

BBC Radio Cymru 
Hywel Gwynfryn yn arwain gêm 
banel yng nghwmni llu o sêr e.e. 
Sian Cothi,Gareth Glyn, Annette 
Bryn Parri ac eraill. 
6.30yh Tachwedd 6ed yng Nghlwb 
Rygbi Pentyrch 

Cip ar un o Gertŵns (Tudalen 1)  

http://www.cymdeithaswyddonolcaerdydd.org/
mailto:R.Morris@bristol.ac.uk
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Ysgol Dolau CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Paentio'r ty? 
  

Os ydych angen rhywun i 
baentio'r tŷ - wel beth am gefnogi 

siaradwr Cymraeg. 
Cyn ddisgybl o ysgol Llanhari yw 
Ioan Paul ac mae wedi dechrau 

cwmni ei hun o'r enw IPS 
Decorating Solutions. 

Ffoniwch ef ar 07800 888853 

Awduron ar y bocs 

Buodd Gareth Miles yn westai ar y 

rhaglen “Siarad o Brofiad”. Cyfres hynod 

o ddiddorol gyda‘r bargyfreithiwr Gwion 

Lewis yn holi. 

   Mae Gareth arall o 

Graigwen wedi bod yn 

brysur yn gorffen 

ysgrifennu ei lyfr cyntaf. 

“ O  W e m b l e y  i 

Wembley” yw teitl 

cyfrol y sylwebydd pêl- 

droed Gareth Blainey. 

Gwelwyd Gareth ar 

raglen “Heno” cyn i’r 

llyfr cael ei lawnsio yn swyddogol gan 

Wasg Gomer yn y Mochyn Du, Caerdydd 

ym mis Hydref. Anrheg Nadolig delfrydol 

i gefnogwyr y bêl gron ! 

 

Clwb Llyfrau 

Byddwn yn trafod dwy gyfrol mis yma sef 

“Gwe o Glymau Sidan” a’r llyfr Saesneg 

“The Rice Paper Diaries” gan Francesca 

Rhydderch. Enwebwyd y nofel hon ar 

gyfer gwobr Llyfr y Flwyddyn eleni. 

Dewch i Glwb y Bont nos Fawrth 19eg o 

Dachwedd am 8.00p.m. 

 

Merched y Wawr 

Hannah Roberts sy’n cynnal y noson pan 

fydd y gangen yn cwrdd mis yma yn Festri 

Capel Sardis am 7.30p.m.nos Iau, 

Tachwedd 14eg. “Canhwyllau” yw pwnc 

Hannah y tro yma. Croeso cynnes i 

aelodau newydd. 

 

Newyddion Trist 

Estynnwn ein cydymdeimlad i Shan 

Thomas a’r teulu, Graigwen. Bu farw 

brawd Shan, Eifion Lewis ym mis Hydref. 

Roedd yn byw ym Mheniel, ger 

Caerfyddin ac yn weinidog yn yr ardal. 

   Hefyd ym mis Hydref bu farw’r  Parch. 

Hywel Lewis - cyn–weinidog Capel 

Sardis, Pontypridd am nifer o flynyddoedd 

 

Cafwyd llwyddiant!!. 

Do, fe enillodd Osian Williams y BAFTA 

Llongyfarchiadau 

Croesi'r nod!  

Carai Astrid, Josh a Nathan ddiolch o 

galon i bawb a'u cefnogodd yn y ras hwyl 

10k yng Nghaerdydd y mis diwethaf. 

Llwyddodd y tri i orffen mewn amser 

parchus iawn ond yn fwy na hynny fe 

basion nhw eu targed ariannol ymhell! 

Erbyn hyn maent wedi trosglwyddo dros 

£1500 i elusen CLIC Sargeant - elusen 

sy'n gwneud gwaith arbennig o dda yn 

cefnogi bobol ifanc sy'n wynebu triniaeth 

cancr. Wele'r tri - yn edrych yn arbennig o 

dda ar wedi'r ras! 

 

Babi newydd! 

Llongyfarchiadau i Sarah Hewitt / neu 

Wood bellach, arweinydd Cylch Meithrin 

Creigiau. Cafodd ferch - Loti. 

 

Cydymdeimlad 

Fel roedd y papur ar fin mynd i'w wely 

daeth y newyddion hynod drist am 

farwolaeth sydyn y Parchedig Hywel 

Lewis. Cyfaill annwyl i gymaint. Yn hoff 

gan bawb a'i adnabu. Brodor o Sir Gár 

oedd Hywel - yr ochr arall i Bont 

Abraham. Cymro i'r carn. Athro, prifathro 

ar ysgol Gynradd Gwaelod y Garth cyn 

ymddeol; gweinidog yr efengyl yng 

nghapel Sardis, Pontypridd ac Ynad 

Heddwch.  Bu'n rhan o'r cynllun cyfnewid 

pan yn ifanc ac fe dreuliodd gyfnod yn 

athro yn Chicago. Yn gwmniwr da, yn 

storiwr heb ei ail - coffa da amdano yn 

arwain cyrsiau Cymraeg yng ngwersyll 

Ogwr 'slawer dydd. Ei asbri a'i allu 

cerddorol yn allweddol i lwyddiant bob 

cwrs! Cydymdeimlwn yn fawr gyda 

Hilary a'r bechgyn Owen a Huw a'u 

teuluoedd.  

Wythnos Affrica 

Cafwyd wythnos llawn hwyl yn dysgu am 

ein cyfaill-ysgol yn Mbale, Uganda yn 

ddiweddar. Dysgom am eu bywydau pob 

dydd, eu diwylliant a’i hysgolion. 

Arweiniodd Kath a Phil Rickards o 

Bartneriaeth Pont, wasanaethau a 

gweithdai i holl ddisgyblion yr ysgol - creu 

gemwaith, gwisgo i fyny, creu a chanu 

offerynnau amrywiol a dysgu iaith Lugisu. 

Roedd Robert o Mbale wedi adrodd llawer 

o straeon  ac ateb llu o gwestiynau am ei 

fywyd yno pan ymunodd â ni yn ystod yr 

wythnos. Bwriad yr wythnos oedd cryfhau 

ein cyfeillgarwch ag Ysgol Gynradd 

Bukiga ymhellach. Edrychwn ymlaen at 

ein prosiect cerddorol gyda nhw yn y 

dyfodol. 

 

Traws Gwlad 

Aeth cynrychiolwyr o Flynyddoedd 3 i 6 i 

Goleg y Dderwen, i gymryd rhan yng 

nghystadleuaeth Draws Gwlad Ysgolion 

Penybont ddydd Sadwrn, Medi 28ain. 

Roedd yr amodau’n berffaith gyda 

thywydd sych a’r tir yn gadarn. Roedd 

perfformiadau arbennig gan Tianna Teisar 

yn 2ail (Merched BL3/4 ), Cory Sibley yn 

3ydd (Bechgyn Bl 5/6), Ethan Richardson 

yn 6ed (Bechgyn Bl5/6) ac Ellie Cooper yn 

9fed (Merched 5/6). Roedd cefnogaeth 

frwd gan y rhieni, ac edrychwn ymlaen at 

weld cymaint os nad fwy yn y ras nesaf ar 

Dachwedd 30ain yn Ysgol Gyfun Cynffig. 

 

Llangrannog 

Roedd yr haul yn gwenu ar blant 

Blynyddoedd 5 a 6 yn ystod eu hymweliad 

â Llangrannog yn ddiweddar. Cafwyd 

amser cofiadwy ar yr arfordir godidog. 

Diolch i’r Staff am roi eu hamser dros y 

penwythnos. 

 

Ymweliad ag Eglwys 

Llanharan 

Aeth Dosbarthiadau 

Miss Ryan a Miss 

Wheeler i gwrdd â’r 

Parchedig Babs yn 

Eglwys Llanharan ar 

Hydref 8fed, a gweld nifer o’r nodweddion 

pwysig yn yr Eglwys. Roedd hi hyd yn oed 

wedi taflu dŵr o’r ffont drosom ni! Aethon 

ni lan i’r allor ac edrych ar y ffenestri lliw, 

cyn creu rhai ein hunain nôl yn yr ysgol. 

Diolch yn fawr iawn i’r Parch. Babs am roi 

ei hamser ac am ymweliad hyfryd. 

 

Cynhaeaf 2013 

Diolch yn fawr iawn i’r Parchedig Eirian 

Rees a Dr. Angela Cooper am ymuno gyda 

ni i ddathlu’r Cynhaeaf. Pwysigrwydd 

diolchgarwch oedd y thema ac roedd y 

plant wrth eu boddau yn dathlu. Casglwyd 

nwyddau amrywiol i Fanc Bwyd 

Pontyclun. Diolch enfawr i bawb a 

anfonodd cynnyrch. 
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Lowri Wyn Jones a Gwern Llywelyn 

Priodwyd ym Methlehem Gwaelod-y-garth 

ar y 23ain o Awst. 

Richard Wyn Jones, y gŵr gwadd yng 

Nghinio Cronfa Glyndŵr, a Gerald Latter, 

Cadeirydd gyda Mrs Gwenda Williams, 

gweddw y diweddar Barchedig Ifan R. 

Williams a fu ynghlwm â’r Gronfa o'r 

cychwyn. 

Ioan Taliesin  a Robin Llewelyn  efeilliaid  

Carys a Michael, Llantrisant 

Priodas Nia  a Simon yn Hong Kong  

Nel, merch Elin a Hywel Roberts  

Pentyrch 

Aeth AC Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth yn ôl at ei wreiddiau wrth fynd i siarad gydag 

aelodau a chefnogwyr mewn cyfarfod yng Nghlwb y Bont, Pontypridd. 

   Cafodd y cyn-newyddiadurwr a darlledwr, a gafodd ei eni yn Nhonteg, ei ethol ar Awst 

1af fel cynrychiolydd newydd Ynys Môn yn y Cynulliad Cenedlaethol. “Mae Plaid Cymru 

yn blaid hyderus iawn ar hyn o bryd.  Roedd fy muddugoliaeth yn isetholiad Môn a’r ffaith 

fod pobl o bob cwr o Gymru, gan gynnwys Pontypridd, wedi cymryd rhan yn hwb mawr. 

    “Mae Plaid Cymru yn blaid bositif ofnadwy ac roedd hynny’n amlwg o’r cyfarfod fod 

pobl eisiau rhannu syniadau ar sut i ddatblygu’r blaid, a sut i symud Cymru ymlaen.” 

    Yn ystod y sesiwn cwestiwn ac ateb, disgrifiodd yr AC pa mor falch yr oedd ei fod wedi 

cael ei eni gerllaw, yn Nhonteg. Cadeiriwyd y cyfarfod gan ymgeisydd Ewrop 2014 Ioan 

Bellin a’i gloi gan ymgeisydd San Steffan ym Mhontypridd Osian Lewis. 

Priodas Erica King a Deri Hughes (Pentyrch) 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Glenys Roberts 

Efeilliaid!! 

Ganwyd efeilliaid i Carys a Michael, sef 

wyrion cyntaf  Eirlys a Steve Lamb. Mae 

pawb yn iawn a phawb wrth eu boddau. 

Mam gu a thad cu wedi gwirioni wrth 

gwrs.  Ganwyd Ioan Taliesin  sydd ar y 

chwith yn y llun yn 6 phwys a 2  a Robin 

Llewelyn yn 5 pwys. Llongyfarchiadau 

mawr iawn a phob dymuniad da. Os gwn i 

faint o gysgu sydd yna yn eu cartref ym 

Mhontyclun?! 

 

Gadael Snegi 

Nos Sul y 13eg o Hydref, mewn seremoni 

wobrwyo "It's My Shout/Made in Wales" 

cafodd ffilm fer a gyfarwyddwyd  gan 

Mared Swain ddwy wobr sef gwobr y 

ffilm orau a gwobr y cyfarwyddwr gorau. 

   Bydd y ffilm "Gadael Snegi" yn cael ei 

darlledu ar S4C ym mis Tachwedd neu 

Ragfyr. Dyma gynnig cyntaf Mared ar 

gyfarwyddo ffilm ac mi gafodd hwyl yn ei 

chreu  yn ardal Senghenydd dros yr haf. 

   Bwriad "It's  My Shout" a S4C wrth 

gynhyrchu'r ffilmiau hyn yw rhoi 

cyfleoedd i bobl ifanc weithio ym myd 

ffilm a theledu. Mae sawl un sydd wedi 

derbyn hyfforddiant dan adain "It's My 

Shout" dros y ddegawd diwethaf wedi 

mynd ymlaen i weithio'n broffesiynol yn y 

maes. 

   Llongyfarchiadau mawr Mared a phob 

dymuniad da ym maes y cyfarwyddo. 

 

Priodas hapus 

Llongyfarchiadau i Nia  a Simon ar eu 

priodas yn Hong Kong ar Hydref 19eg. 

Merch hynaf Geraint a Rhiannon Price 

ydy Nia a da dweud bod y teulu cyfan 

wedi gallu bod yn Hong Kong i ddathlu 

gyda Nia. 

   Roedd Llinos chwaer Nia yn forwyn 

ynghyd ag un o ffrindiau Nia o Hong 

Kong. Roedd pedair morwyn fach sef  

Mia, merch Llinos, merch fach ffrind Nia 

a dwy o ferched brawd Simon. 

   Yn ystod y seremoni darllenwyd 

barddoniaeth gan dad Simon mewn 

Cantonese ac yn Gymraeg gan Rhiannon, 

mam Nia. Cludwyd pawb ar y fferi ar ôl y 

seremoni i ynys Llama lle roedd y 

brecwast. Cyn ymadael, fodd bynnag, 

roedd Simon wedi trefnu bod côr meibion 

Cymry Hong Kong yn canu tair emyn yn 

Gymraeg i’r criw. Crёodd hyn awyrgylch 

teimladwy iawn a sawl un gyda rhyw 

ddeigryn bach yn ei lygaid. 

   Cafwyd swper arbennig mewn bwyty ar 

lan y môr ar yr ynys a rhoddwyd 

anerchiad arbennig gan Geraint, tad Nia 

yn Gymraeg, yn Saesneg, yn Cantonese ac 

yn Hwngareg. Da iawn ti Geraint am 

gadw at y deng munud!!  

   Pob dymuniad da i Nia a Simon. 

EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Gareth Eyres a Catrin 

Lewis ar eu priodas ddydd Gwener, 

Hydref 18fed. Mab Dave a Rhian Eyres, 

Heol Iscoed yw Gareth ac mae Catrin yn 

hanu o Bencoed. Cynhaliwyd y seremoni 

yng Nghapel y Tabernacl, Penybont-ar-

Ogwr, ac fe fwynhawyd y wledd briodas 

yng Ngwesty’r Brenin Arthur ym Mro 

Gŵyr. Treuliodd Gareth a Catrin eu mis 

mêl yn Sri Lanka ac Ynysoedd y 

Maldives. Mae Gareth yn Gyfarwyddwr 

Cyllid Menter a Busnes yng Nghaerdydd a 

Catrin yn gynllunydd graffeg gyda 

Chwmni “Toast”. Pob dymuniad da i chi 

eich dau. 

 

Y TABERNACL 

Swper Cynhaeaf 

Trefnwyd Noson Deuluol yn y Ganolfan 

nos Sadwrn, Hydref 12fed. Ar ôl i bawb 

fwynhau swper blasus fe gafwyd cyfle i 

wylio ffilm o’r tlodi a’r caledi ar Ynys 

Haiti. Cafwyd cyfle hefyd i wrando ar 

ddatganiad gan Huw M. Rydym mor 

ffodus yn y Tabernacl i gael aelod mor 

dalentog yn ein plith. Codwyd £346 tuag 

at apê1 Haiti, sef elusen Undeb yr 

Annibynwyr Cymraeg a Chymorth 

Cristnogol. 

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 

Fore Sul, Hydref 20fed fe gynhaliwyd 

Gwasanaeth Diolch gan blant yr Ysgol 

Sul. Llywyddwyd y Gwasanaeth yn 

ddeheuig iawn gan Lyn West a chawsom 

gyflwyniad byrlymus arall gan Gwilym 

Treharne. Daeth nifer fawr o blant 

Dosbarth 1 i’r blaen i ganu “Tu ôl i’r dorth 

mae’r blawd” gydag arddeliad. Cawsom 

berfformiad da iawn gan yr ail ddosbarth a 

phawb yn diolch. Cydganodd y plant 

emyn hyfryd i orffen a Lena Evans a’i 

llais clir, swynol yn eu harwain. Eitem  

gwbl wahanol gafwyd gan Ddosbarth 

hynaf yr Ysgol Sul. Daeth y plant ymlaen 

a gofynnwyd cwestiynau iddynt gan 

Heulyn Rees. Os oedd yr atebion yn gywir 

gwahoddwyd unigolion o’r gynulleidfa i 

gyfrannu swm o arian i’r gronfa. Roedd y 

plant yn hynod o wybodus ac fe godwyd 

tua £400 i’r Banc Bwyd ym Mhontyclun. 

Daeth y grŵp ynghyd i gloi’r gwasanaeth 

drwy ganu cân Dafydd Iwan, “Hawl i 

fyw” gyda’r plant yn cyfeilio ar dair telyn, 

dwy ffidil a phiano. Diweddglo addas a 

phwrpasol iawn i Wasanaeth buddiol dros 

ben. Diolch i athrawon yr Ysgol Sul am eu 

gwaith diflino. 

Ar drywydd Waldo 

Ddydd Sul, Tachwedd 10fed trefnir bws i 

ardal y Preseli yn Sir Benfro i gofio am y 

bardd a’r heddychwr Waldo Williams ar 

Sul y Cadoediad. Bydd y bws yn cychwyn 

o’r pentref am hanner awr wedi naw y 

bore. 

 

Merched y Tabernacl 

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp merched yng 

Nghanolfan y Tabernacl fore Llun, 

Tachwedd 11eg am 10.30yb. Derith 

Rhisiart o Elusen Wallich fydd yn 

annerch. 

   Cofiwch am y Cinio Nadolig yn Y Ship, 

Efail Isaf ddydd Mercher, Rhagfyr 4ydd. 

Enwau i Ros neu Judith. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis 

Tachwedd 

Tachwedd 3ydd Oedfa Gymun o dan ofal 

ein Gweinidog 

Tachwedd 10ed Taith i Sir Benfro i gofio 

am y bardd a’r heddychwr Waldo 

Wiliams. Bydd oedfa arferol yn y capel 

gyda’r Parch Aled Edwards. 

Tachwedd 17eg  Oedfa Deuluol a Gwledd 

Rhyddid 

Tachwedd 24ain Geraint Rees a chyfarfod 

cyffredinol i ddilyn 

O’r Galon  
Yr Hardy’s : Un Dydd ar 

y Tro 
 
Dogfen bwerus yn dilyn y cyflwynydd 

Geraint Hardy, a’i dad John Hardy, wrth 

iddynt siarad yn agored am y tro cyntaf 

am effaith alcoholiaeth ei fam ar y teulu.  

Mae Carol Hardy sy’n sobor ers 

pymtheg mlynedd bellach, a’r teulu yn 

siarad yn ffraeth ac yn onest am y 

cyfnod tywyll hwnnw yn eu bywydau. 

Bydd Geraint yn ymweld ag arbenigwyr 

meddygol ac yn mynd yn ôl i’w hen 

ysgol yn Llanhari yn ei ymgais i ddeall 

mwy am y salwch a chael gwared o’r 

stigma enfawr sydd ynghlwm ag 

alcoholiaeth.   

   Mae Carol Hardy erbyn hyn yn 

gweithio i ’ r  S tafel l  Fyw yng 

Nghaerdydd.  Mae’r ganolfan a 

sefydlwyd gan Wynford Ellis Owen yn 

rhoi cymorth i bobl sydd â phroblemau 

dibyniaeth fel caethiwed i alcohol a 

chyffuriau.  Mae Geraint Hardy hefyd 

yn lysgenad yr ifanc i’r ganolfan. 

   Yn benodol mae Carol yn gweithio ar 

brosiect newydd sbon o’r enw Estyn 

Llaw sy’n darparu gweithdai ar hyd a 

lled Cymru i addysgu a chyflwyno 

sgiliau sy’n ymwneud â helpu 

dioddefwyr i wella. 

   Bydd y rhaglen O’r Galon : Yr 

Hardy’s Un Dydd ar y Tro yn cael ei 

darlledu ar S4C Nos Sul Rhagfyr 1af. 

Cynhyrchwyd y rhaglen gan Rondo.  
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GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Cofiwch am Sinfonia Cymru nos Iau 7fed 

o Dachwedd  am 7.30. Mae’r  rhaglen yn 

talu teyrnged i Benjamin Britten wrth i ni 

gofio can mlynedd ers ei eni ochr yn ochr 

a’i athro a’i fentor Frank Bridge. 

Mwynhewch berfformiad o waith Bridge 

Phantasie i Bedwarawd Piano ynghyd â 

gwaith cynnar Britten ac hefyd caneuon a 

darnau byr gan y ddau gyfansoddwr. ar 

gyfer cyngerdd 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.   

   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’. 

   Yn dilyn llwyddiant Cerddoriaeth Dda a 

Chwrw’r Cyffiniau yn ystod yr haf, bydd 

noson arall i glywed bandiau lleol nos 

Sadwrn 7fed o Ragfyr.  Y gynulleidfa sy’n 

pleidleisio am eu hoff fand wedyn mae’r 

band gyda’r nifer mwyaf o bleidleisiau yn 

ennill diwrnod yn y stiwdio.  Bydd cwrw 

ar werth gan fragdai Otley, Wye Valley a 

Gwaelod y Garth. Mae tocynnau ar werth 

am £5. 

   Amy Wadge - Sadwrn 14eg o Ragfyr am 

8yh. Peidiwch colli'r cyfle i glywed Amy 

Wadge yn perfformio'n fyw o Acapela! 

   Nos Sul, 22ain o Ragfyr am 7.30yh bydd 

Nadolig yng Ngolau Cannwyll – Noson 

hwyliog gyda cherddoriaeth Nadoligaidd 

gyda Cherddorfa Siambr Cymru wedi 

cyflwyno ac arwain gan Alwyn 

Humphreys. Mae'r gyngerdd yn gyfuniad 

o'r traddodiadol, yr adnabyddus a'r 

gwahanol - ynghyd ag ychydig o syndod - 

mewn dull unigryw  ac ysgafn. Ar ôl pum 

mlynedd o berfformio i gynulleidfaoedd 

llawn yn Abertawe dyma'r tro cyntaf i'r 

sioe ddod i Acapela, Pentyrch.  Cymerwch 

saib o drefniadau'r Nadolig a dewch i 

Acapela am noson hudol yng ngolau'r 

gannwyll i groesawu'r Nadolig. Mae 

tocynnau ar werth am £15 neu os hoffech i 

ni drefnu Safari Bwyd cyn y gyngerdd 

cysylltwch ag eleri@acapela.co.uk neu 

02920 890862 

 

Hoffi canu? 

C a l o n  L â n ,  C w m  R h o n d d a , 

Myfanwy ... Pa ganeuon fyddai'n hwyl i 

ganu adeg gemau rygbi Cymru? Rydym ni 

eisiau dechrau 'Côr Acapela' neu ddod o 

hyd i grwp o gantorion a fyddai’n gallu 

codi hwyl adeg gemau rygbi rhyngwladol 

y 6 gwlad. Ein syniad yw pan fydd Cymru 

yn chwarae oddi cartre yn erbyn 

Iwerddon, (dydd Sadwrn 8fed o Chwefror) 

i ni ddod i gefnogi'r bois wrth wylio'r gêm 

yn Acapela. Os oes syniadau gennych, 

cysylltwch ag Eleri: 

eleri@acapela.co.uk neu 02920 890 862  

   Mae pecynnau ar gael ar gyfer llogi 

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. 

Gwasanaeth Arbennig 

Cynhaliwyd Gwasanaeth Arbennig ym 

Moreia Nos Sul Hydref 13eg. Y pregethwr 

oedd Mrs Rosa Grant o Goleg y 

Bedyddwyr Caerdydd. Roeddem yn dathlu 

penblwydd y capel ac yn cofio am y llafur 

cariad a gododd yr adeilad. Adeiladwyd y 

capel yn ystod y Streic Fawr yn haf 1921 

gan y glowyr a chan aelodau eraill yr 

eglwys oedd yn grefftwyr. Dywedodd Mrs 

Grant yn ystod ei phregeth fod ganddi hi 

gysylltiad a’r Gilfach gan fod ei thad-yng- 

hyfraith wedi ei eni yn y cwm. 

  

Gild y Merched 

Mae Gild y Merched yn cyfarfod bob nos 

Fercher ac yn ddiweddar rydym wedi cael 

sgyrsiau gan Dr Neville Evans Caerdydd, 

a sgwrs gan Mr Walter Jones Tonyrefail 

am hen ffermdai’r ardal. Mae rhain 

ohonynt yn hen iawn yn mynd nol i’r 16ed 

ganrif. Daeth Kevin Thomas i ddagos 

sleidiau o blanhigion o bob math sy’n 

addas ar gyfer ein gerddi. 

  

Cydymdeimlad 

Cydymdeimlwn  a theulu Mrs Millie John 

Alfred Street a fu farw yn ddiweddar. 

Roedd Millie yn mynychu’r Gild, 

y  Dosbarth Gwnio a’r Dosbarth Dawnsio 

ac roedd bob amser yn barod i gefnogi 

unryw beth oedd yn mynd ymlaen   yn y 

cwm  

  

Y Ganolfan Dydd 

Mae’r gymdogaeth wedi cael sioc i 

glywed fod Cyngor Rhondda Cynon 

Taf  yn ystyried cau’r Ganolfan Ddydd. 

Yn ogystal a dod i gael bwyd mae sawl un 

yn dod i gael cwmni ac i gael sgwrs. Mae 

hyn yn bwysig iawn i bobl sy’n byw ar eu 

pennau eu hunain.  Gobeithio y bydd y 

Cyngor yn ail-ystyried ac yn sylweddoli 

pa mor bwysig mae’r Ganolfan i’r  ardal.   

Ysgol Gynradd 
Gymunedol  

Gymraeg  
Llantrisant 

Gweithdy amgylcheddol 

Ar y pymthegfed o Hydref, fe ddaeth 

Nigel o “Size of Wales” i siarad gyda 

disgyblion Blynyddoedd 3 a 4 ynglŷn â 

gofalu am yr amgylchedd a fforestydd 

glaw yn arbennig.  Roedd y plant wrth eu 

boddau gyda’i gyflwyniadau a’i ddramau 

diddorol. 

 

Bae Abertawe yn y 1940au 

Hefyd ar y pymthegfed o Hydref, fe aeth 

Blynyddoedd 5 a 6 ar ymweliad ag 

amgueddfa Bae Abertawe yn y 1940au.  

Maent yn astudio’r Ail Ryfel Byd y tymor 

hwn, ac roedd yr ymweliad yn gyfle 

gwych iddynt brofi bywyd y cyfnod.  

Cawsant y profiad o eistedd mewn lloches 

Anderson a gwrando ar y synnau y 

byddent wedi’u clywed yn ystod cyrch 

awyr, cyfle i grwydro ar hyd stryd yn 

dilyn ymosodiad ac i wisgo i fyny yn 

nillad y cyfnod. 

 

Diwrnod T Llew Jones 

Eleni eto, ar yr unfed ar ddeg o Hydref, mi 

fuom yn dathlu Diwrnod T Llew Jones.  

Fe ddaeth disgyblion bob dosbarth i’r 

ysgol wedi’u gwisgo fel rhai o gymeriadau 

enwog yr awdur – yn fôr-ladron, lladron 

pen-ffordd, sipswn ac yn y blaen.  Yn 

ystod y dydd, buont yn cyflawni 

amrywiaeth o weithgareddau ac yn dysgu 

mwy am fywyd a gwaith yr awdur. 

 

Croeso 

Croeso i Miss Kelsie Ryan a Miss Gemma 

Burford, sydd wedi ymuno â ni fel 

myfyrwyr yn nosbarthiadau 6 a 13.  Mae’r 

ddwy yn astudio cwrs TAR yng 

Nghaerdydd ac mi fyddan nhw gyda ni y 

tymor hwn a’r tymor nesaf.  Gobeithio y 

byddant yn hapus yn ein plith. 

 

Gwasanaeth Cynhaeaf 

Ar y pumed ar hugain o Hydref, 

cynhaliwyd ein gwasanaeth cynhaeaf yng 

nghwmni’r Parchedig John Ormrod.  Yn 

ystod y gwasanaeth fe gasglwyd bwydydd 

ar gyfer banc bwyd Pontyclun.  Diolch i 

bawb a gyfrannodd mor hael. 

Ymweld ag Ysgol Gyfun Llanhari 

Hefyd ar y pumed ar hugain o Hydref, fe 

aeth disgyblion Blwyddyn 6 ar ymweliad 

ag Ysgol Gyfun Llanhari er mwyn cymryd 

rhan mewn diwrnod Dylunio a 

Thechnoleg.  Fe gafodd pawb lawer o 

hwyl ac mae’r plant yn edrych ymlaen at 

ymweld â Llanhari eto’n fuan. 

 

Gofalu am y dannedd 

Fe ddaeth nyrs i ymweld â disgyblion y 

Cyfnod Sylfaen er mwyn tynnu sylw’r 

plant at bwysigrwydd gofalu am eu 

dannedd.  Cafodd pawb anrheg o frwsh a 

phast dannedd i fynd adre gyda nhw. 

http://www.acapela.co.uk
mailto:eleri@acapela.co.uk
mailto:info@acapela.co.uk
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CAPEL SALEM TONTEG 
  
Gwasanaeth Cymraeg am 9.30 yb bob 

dydd Sul, gydag ysgol Sul. 

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. 

Dydd Nadolig am 10 o’r gloch yb, 

gwasanaeth dwyieithog Nadolig. 

Parch Rosa Hunt. Capel Salem, Tonteg 

07807893373 

Martyn Geraint yn 
dathlu 10 mlynedd o’r 

panto Nadolig …   
O ydy wir! 

 
Os fyth fuodd Cymro wedi’i eni ar gyfer 

panto, yna Martyn Geraint yw hwnnw. 

   Eleni bydd Martyn Geraint, o 

Bontypridd yn wreiddiol ac sydd bellach 

yn byw i lawr y ffordd yn Ynysybwl, yn 

dathlu penblwydd ei bantomeim 

blynyddol yn 10 mlwydd oed.  Mae  Draw 

Dros y Don, sydd wedi’i ysgrifennu gan 

Martyn, yn addasiad Cymraeg o stori 

boblogaidd Robinson Crusoe, a fydd yn 

cychwyn teithio ar Dachwedd 13, gan 

ymweld â 14 lleoliad  drwy’r wlad. Yn 

ymuno gyda Martyn ar y llwyfan eleni, 

fydd yr actor Hywel Emrys, a tri wyneb 

newydd i’r theatre Gymreig -  Ffion Glyn, 

Sion Emyr and Sioned Besent. 

   Dechreuodd Martyn ar ei yrfa deledu 

dros 25 mlynedd yn ôl, yn cyflwyno 

Ffalabalam i HTV Cymru. Roedd ei 

boblogrwydd yn amlwg ymhlith y tô iau, a 

pharhaodd i gyflwyno rhaglenni plant am 

dros ugain mlynedd, gan gynnwys Planed 

Plant Bach, CYW a Cegin Twts ar gyfer 

S4C. Wedi gadael S4C, mae dal galw 

mawr am sioeau hwyliog Martyn Geraint, 

ac yn ogystal ag ysgrifennu, cynhyrchu a 

pherfformio yn y panto blynyddol, mae’n 

teithio’r wlad yn gyson yn cynnal sioeau. 

   Roedd pantomeim cyntaf Martyn 

Geraint, “Martyn, Eddie a’r Trysor 

Coll”, yn rhan o ymgyrch gan Fwrdd yr 

Iaith i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg 

mewn rhannau penodol o Gymru.    

   Medd Martyn: “Pan wnes i ddechre 

teithio’r pantomeim fel rhan o fy musnes 

newydd, fe wnes i golled ariannol. Roedd 

hi’n gyfnod anodd, gyda dim i syrthio nôl 

arno, ar ôl i fi adael fy swydd llawn amser 

fel cyflwynydd plant gyda S4C ar ôl 14 

mlynedd. Diolch byth, fe wnaeth Geoff 

Cripps, sy’n ddysgwr ac sy’n rheoli 

theatrau Rhondda Cynon Taf, ddod i weld 

y sioe , a’i fwynhau, ac fe wnaeth e’ fy 

annog i gario ‘mlaen i ddatblygu fy 

musnes mewn cydweithrediad â Theatrau 

RCT. Mae Geoff wedi bod yn gefn mawr i 

mi ers hynny.” 

   Beth fydd yn arbennig am y sioe eleni, 

Draw Dros y Don, i nodi’r 10 mlynedd ? 

“Am y tro cyntaf, fe fydda’i yn chwarae 

rôl y Dame” medde Martyn yn chwerthin, 

“ac yn rhyfedd iawn, dwi’n edrych ymlaen 

yn fawr at y sialens o chwarae un o 

gymeriadau mwyaf eiconig y panto 

traddodiadol!  

   Mae’r daith wedi derbyn cefnogaeth 

ariannol gan Gyngor Celfyddyddau 

Cymru, ac mae’r cwmni yn ddiolchgar am 

eu cefnogaeth, gan gydnabod eu cyfraniad 
pwysig yn yr hinsawdd economaidd sydd 

ohoni.  

   Bydd Draw Dros y Don yn Theatr y 

Muni, Pontypridd ar y dyddiadau a’r 

Angen Gweithredu 
 

Annwyl Olygydd, 

Ym mis Rhagfyr eleni bydd caredigion yr 

iaith yn nodi union flwyddyn ers cyhoeddi 

canlyniadau’r Cyfrifiad gan ymgynnull yn 

Aberystwyth er mwyn tynnu sylw at y 

camau sydd eu hangen er mwyn sicrhau 

bod ein holl gymunedau yn cael byw yn 

Gymraeg. 

   Er dyhead cynifer o bobl Cymru i fyw 

yn Gymraeg yn eu cymunedau, nid ydym 

wedi gweld yr ymateb sydd ei angen i 

daclo'r sefyllfa argyfyngus a wyneba'r 

iaith ar lawr gwlad. Erbyn hyn, mae 

Llywodraeth Cymru wedi derbyn llu o 

adroddiadau sydd yn cadarnhau’r angen 

am newidiadau polisi radical. Yn wir, 

maen nhw’n cefnogi prif alwadau a geir 

ym Maniffesto Byw Cymdeithas yr Iaith 

Gymraeg - megis addysg Gymraeg i bawb, 

chwyldroi’r system gynllunio a hawliau 

iaith clir. 

   Cafwyd adroddiad gan yr Athro Sioned 

Davies sydd yn argymell symud at addysg 

gyfrwng Gymraeg i bawb, adroddiad am 

gasgliadau’r Gynhadledd Fawr yn cefnogi 

rhoi blaenoriaeth i bobl leol o fewn y 

system gynllunio, ac argymhellion i 

sefydlu hawliau iaith gan Gomisiynydd y 

Gymraeg. Mae’r dystiolaeth i gyd yno, 

ond ydy’r ewyllys gwleidyddol? Ddim 

eto. Mae'n hen bryd i Carwyn Jones 

weithredu'n gadarnhaol er mwyn i bawb 

gael byw yn Gymraeg. 

amserau  canlynol : 

Tachwedd 19, 20, 21 - 10.00am a 

1.00pm.  

Tachwedd 22  - 10.00am a 6.30pm 

Cysylltwch â’r theatr am fanylion 

archebu tocynnau, ar 08000 147 111 

   Ac, yn groes i’r consensws honedig o 

blaid yr iaith, mae Llywodraeth Cymru yn 

dymuno ymateb i'r argyfwng gyda thoriad 

arfaethedig i'r adnoddau prin iawn sydd ar 

gael i hybu'r Gymraeg. 

   Mae’n hanfodol ein bod ni’n codi ein 

llais fel bod y gwleidyddion yn ein clywed 

yn glir. Gallwn ni newid tynged yr iaith 

gydag ymgyrchu cadarnhaol, ond dim ond 

gyda’ch cefnogaeth.  Felly dewch yn llu 

am 11yb,dydd Sadwrn Rhagfyr 14 i 

swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn 

Aberystwyth gyda’ch straeon chi am yr 

hyn sydd angen i sicrhau bod y Gymraeg 

yn ffynnu yn ein cymunedau a datgloi’r 

Gymraeg ar gyfer y cenedlaethau i ddod.  

 Branwen Brian,  

Ysgrifennydd Rhanbarth Morgannwg-

Gwent, Cymdeithas yr Iaith  
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

“Annwyl Kate, Annwyl Saunders” 

Roedd yr ystafell yng Nghlwb Rygbi 

Pentyrch yn orlawn ar noson agoriadol 

tymor Clwb y Dwrlyn. Daeth cynulleidfa 

niferus iawn i wrando ar Maureen Rhys a 

John Ogwen yn cyflwyno detholiad o 

lythyron Kate Roberts a Saunders Lewis at 

ei gilydd dros gyfnod o chwe deg mlynedd 

rhwng 1923 a 1983. Mae’r llythyron yn 

rhai o ddogfennau llenyddol pwysicaf eu 

cyfnod ac yn rhoi darlun o Gymru yn 

ystod y cyfnod hwnnw, gan drafod ystod 

eang o bynciau o lenyddiaeth a 

gwleidyddiaeth a bywyd bob dydd i 

rinweddau gwin coch! 

   Doedd yna ddim set nag offer yn yr 

ystafell, dim ond crefft y ddau actor a’u 

lleisiau cyfoethog yn cyfleu’r berthynas 

rhwng Kate Roberts a Saunders Lewis. 

Cafodd y gynulleidfa ei chyfareddu gan y 

cyflwyniad - y dwys, y deifiol a’r digri’. 

Ac ar ddiwedd y cyflwyniad cafwyd 

rhagor o berlau o wybodaeth am y ddau 

gan Arwel Ellis Owen, a Maureen Rhys a 

John Ogwen hefyd yn rhoi ambell stori 

fach ychwanegol - y cyfan yn glo perffaith 

i noson gofiadwy iawn. 

 

Priodas Dda  (Llun tudalen 4) 

Mis d’wetha’ ‘roeddem yn dymuno pob 

hapusrwydd i Cerian a Leon. Mis yma 

tro’r brawd mawr yw hi oherwydd ar 

brynhawn mwyn ar Hydref 5ed, priodwyd 

Deri Hughes, mab Dewi a Haulwen, ac 

Erica King yn Eglwys Gatholig, Church of 

Our Lady and St.Catherine of Siena, Bow, 

Llundain, gan y Tad Michael Dunne. Yn 

ôl y Tad Michael, roedd yn wasanaeth 

hanesyddol gan taw dyma'r tro cyntaf 

erioed i'r emynau gael eu canu'n 

ddwyieithog. ‘Roedd dwy forwyn briodas 

- Cerian, chwaer Deri ac Isobel, chwaer 

Erica. Cynhaliwyd y neithior yn Stationers 

Hall ger Eglwys Gadeiriol St.Paul's. 

Treuliasant eu mis mêl yn Sorrento cyn 

dychwelyd i'w cartref yn Stratford. Mae 

Deri'n gweithio i Ysgrifennydd Gwladol 

Cymru ac Erica'n gyfreithwraig gyda 

Lovells. 

   Llongyfarchiadau a phob dymuniad da 

iddynt. 

 

Genedigaeth (Llun tudalen 4) 

Croeso i Nel - merch fach gyntaf anedig i 

Elin a Hywel Roberts (Ty Cnau gynt) 

ddaeth i'r byd ar Hydref 22 yn Ysbyty 

Mynydd Bychan. Mae'r teulu bach yn byw 

yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd - 

Elin yn gweithio yn S4C a Hywel ar fin 

cychwyn ar swydd newydd fel un o 

gynrychiolwyr mudiad "FilmClub 

Cymru".  Mae gan Mam-gu a Taid 

Pentyrch bellach y dasg o gofio 

penblwyddi pedair wyres ac yn ŵyr.   

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau gwresog i Ioan ac Alice 

Gruffudd ar enedigaeth Elsie, chwaer i 

Ella draw yn Los Angeles. Mae Ella sy’n 

bedair oed wedi dwlu ar ei chwaer fach 

newydd ac Alice a Ioan uwchben eu 

digon. Llongyfarchiadau hefyd i Mam-gu 

a Tad-cu, Gill a Peter a aeth draw i weld y 

teulu bach yn L.A. 

 

Merched y Wawr 

Fel Llywydd Merched y Wawr hoffai Gill 

Griffiths ddiolch yn fawr i bawb 

gyfrannodd fag ac a brynodd fag er budd 

Cymorth Cristnogol. Y cyfanswm a 

godwyd hyd yma yw £18,000 ond mae'r 

ocsiwn dawel o fagiau enwogion yn dal i 

fynd ar wefan Meched y Wawr. Os nad 

ydych wedi cael cyfle i brynu bag eto beth 

am roi bid am un o'r bagiau hynny. Dywed 

Gill, “Mae'r tymor newydd wedi dechrau 

yn ein canghennau a'n clybiau ond mae'r 

drysau yn dal ar agor. Croeso mawr i 

aelodau newydd ymuno â ni. “ Efallai i rai 

ohonoch glywed Gill ar raglen ddifyr Beti 

George fore Sul, Hydref 20. Mae 

llwyddiant yr ymgyrch fagiau yn ysgubol 

ac mae’n siwr y bydd y merched draw yn 

Ethiopia yn gwerthfawrogi arweiniad Gill 

yn yr ymgyrch yma. 

 

Ymweliad â’r Amgueddfa 

Unwaith eto yr Hydref yma aeth criw 

Merched y Tabernacl ar ymweliad â rhai o 

orielau yr Amgueddfa Genedlaethol. Dan 

arweiniad medrus Ann Saer, edrych ar 

ddatblygiad tirluniau oedd y nod gan 

orffen yn yr arddangosfa newydd 

“Uncommon Ground: Land Art in Britain 

1966 - 1979.” Arddangosfa deithiol yw 

hon gan Gasgliad Cyngor Celfyddydau 

Lloegr o waith rhai o artistiaid pwysicaf yr 

hanner canrif ddiwethaf. Cyn cyrraedd yr 

oriel yma tynnodd Ann ein sylw at sut 

‘roedd artistiaid wedi newid y ffordd yr 

oeddent yn dehongli tir, yn eu plith 

Poussin, Thomas Jones a Richard Wilson, 

ac yna ymlaen at y 1960au pan drodd 

artistiaid y cyfnod eu cefnau ar ofod 

caeedig yr oriel gan gamu i’r awyr agored 

a chreu ffurf newydd o gelf. Efallai mai’r 

hyn a greodd yr argraff fwyaf oedd y ffilm 

“Wooden Boulder” o waith David Nash y 

cerflunydd sydd yn creu ei gampweithiau 

o bren yng nhapel Rhiw ym Mlaenau 

Ffestiniog. Dros gyfnod o flynyddoedd, 

dilynnir y bêl fawr bren a greodd, lawr ar 

hyd y nentydd a’r afon Dwyryd at yr aber 

tan iddi gael ei chymryd gan y llanw allan 

i’r môr a diflannu. Mae yna deimlad o 

golled wrth i’w stori ddod i ben. Bydd y 

rhai a oedd yno yn edrych ar dirluniau 

mewn ffordd llawer mwy deallus ar ôl yr 

ymweliad. Diolch i Ann Saer am ein 

harwain.

Clwb Rygbi Pentyrch 

Dyma adroddiad ar hanes y Clwb Rygbi 

gan Huw Llywelyn Davies. Cystadlu 

gyda’r goreuon, ond colli yn erbyn 

timoedd llai dawnus, ond mwy corfforol . 

Dyna hanes y tymor hyd yn hyn i dîm 

rygbi’r pentre o dan yr hyfforddwyr 

newydd – Felise Coetsee a Rhymal 

Ricketts. Ar Hydref 19, Cwins Caerdydd , 

y tîm ar y brig, oedd ar Barc y Dwrlyn , a 

Phentyrch ar y blaen o un pwynt tan yr 

eiliad ola’ un, cyn colli i gic ola’r gêm - 35 

- 33. Yn gynharach yn y tymor enillwyd 

yn erbyn y tîm oedd yn ail - Pontyclun, 

ond gwaetha’r modd mae maint a 

phwyse’r gwrthwynebwyr wedi bod yn 

ormod yn rhai o’r gemau eraill , a dim ond 

un fuddugoliaeth arall gafwyd hyd yn hyn. 

Ond mae’r rygbi’n ddeniadol , a’r agwedd 

a’r ysbryd yn dda . Dewch i gefnogi ar 

brynhawn Sadwrn er mwyn dod yn rhan o 

agwedd arall ar fywyd y pentre. Mae 

rygbi’r plant a’r Ieuenctid yn dal yn hynod 

o lewyrchus - 250 o aelodau rhwng 6 a 15 

oed yn chware’n gyson bob wythnos 

Rhyfeddol i bentre o faint Pentyrch. Un 

dyddiad i’r dyddiadur. Noson Flynyddol y 

“Pei a Potsh” hynod boblogaidd yn y 

Clwb, Nos Iau, Tachwedd 28 ain, a’r gŵr 

gwadd eleni yw Robert Jones, Cymru a’r 

Llewod. 

Croeso nôl 

Croeso nôl i Oliver Webber ar ôl cyfnod 

yn yr ysbyty. 

  

Ffeil ar S4C  

Aeth blwyddyn 5 ar ymweliad i Hyder yn 

ddiweddar i  ddathlu Diwrnod 

Cenedlaethol Barddoniaeth gyda geiriau 

gwlyb ac odlau ych-a-fi. Braf oedd gweld 

y dosbarth ar raglen Ffeil ar S4C hefyd. 

Llongyfarchiadau i Gryff Lloyd, Joshua 

Thomas ac Annalise Harvey am gael eu 

dewis i dynnu llun ar gyfer gwe-fan Dŵr 

Cymru i hysbysebu'r diwrnod.  

  

Chwaraeon yr Urdd 

Diolch i'r Urdd am ddod i gynnal sesiwn 

'Plantos Heini' gyda'r Cyfnod Sylfaen. 

Cafwyd llawer o hwyl! 

  

Cyngor Eco 2013 

Etholwyd pwyllgor y Cyngor Eco yn 

ddiweddar. Maent wedi dechrau ar y 

gwaith o gyflawni'r Adolygiad 

Amgylcheddol. 

  

Calan Gaeaf 

Diolch i'r CRhA am drefnu'r disgos Calan 

Gaeaf. Cafwyd diwrnod Calan Gaeaf yn yr 

ysgol cyn mynd i ddawnsio yn y disgo - 

roedd llawer o wrachod ac anghenfilod 

arswydus yn yr ysgol y diwrnod hwnnw! 

Ysgol  
Pont Siôn Norton 

(Lluniau tudalen 13) 
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www.mentercaerdydd.org 
029 20 689888 

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol ar nos Iau 7 

Tachwedd am 7yh, yn Swyddfa’r Fenter, 

Llanishen. Croeso i bawb. 

 

Fi a Fy Mabi i Famau Beichiog 

Ydych chi, neu ydych chi’n nabod rhywun 

sy’n feichiog? Beth am gofrestru ar gwrs 

newydd o ‘Fi a Fy Mabi’. Bydd y cwrs 6 

wythnos, sy’n cael ei gynnal yn Chapter, 

yn dechrau Nos Lun, Tachwedd 11. Bydd 

cyfleodd i gyfarfod â mamau newydd arall 

a dysgu am dechnegau tylino babi, cael 

cyngor gan ymwelydd iechyd, deietegydd 

a bydwraig am fwydo o’r fron. £35 yw 

pris y cwrs, ac mae modd cofrestru trwy’r 

wefan. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 

 marirhys@mentercaerdydd.org 

 

Tripiau Bws i Gaerfaddon a Ffair Aeaf 

Llanelwedd 

Ffair Aeaf Llanelwedd, dydd Llun, 

Rhagfyr 2. Siopa yng Nghaerfaddon, dydd 

Sadwrn, Rhagfyr 7. £10 y tocyn. 

Archebwch arlein neu drwy ebostio 

Angharad@mentercaerdydd.org 

 

Penwythnos Teulu Llangrannog, Pasg 

2014 

Beth am gofrestru lle ar ein penwythnos 

teulu poblogaidd i Wersyll yr Urdd, 

Llangrannog yn ystod gwyliau Pasg 2014. 

Dyddiadau’r penwythnos teulu flwyddyn 

nesaf fydd dydd Gwener, Ebrill 11 – dydd 

Sul, Ebrill 13, 2014. Gyda llu o 

weithgareddau yn cynnwys nofio, merlota, 

cwrs rhaffau, gwibgartio, sgio, trip i'r 

traeth, twmpath, cwis a llawer mwy. Pris 

y n  c y n n w y s  l l e t y ,  e n s u i t e , 

gweithgareddau’r Gwersyll, prydau bwyd, 

taith i’r traeth, helfa wyau Pasg, Twmpath 

Dawns a llawer mwy! Am fanylion llawn 

yn cynnwys y prisiau, ac i gofrestru ewch i 

wefan y Fenter – neu ebostiwch 

leanne@mentercaerdydd,org 

 

Cwis 

Cynhelir cwis nesaf y Fenter yn y Mochyn 

Du, Gerddi Soffia, nos Sul, Tachwedd 24 

am 8 o’r gloch. Croeso cynnes i bawb. £1 

yr un i gymryd rhan. 

  

Tafwyl 2014 

Rhowch y dyddiad yn 

eich dyddiaduron – 

bydd Ffair Tafwyl y 

flwyddyn nesaf yng 

Nghastell Caerdydd 

ddydd Sadwrn, Gorffennaf y 12fed. 

Cofiwch ddilyn Tafwyl ar Facebook a 

Twitter.  

YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG 

CASTELLAU 
(Lluniau tudalen 16) 

Menter a Busnes  

Daeth Aled Guy o Wasanaethau Addysg 

Cymru i roi gweithdy i ddisgyblion Bl 

4,5&6 er mwyn hybu eu sgiliau menter a 

busnes. 

 

Cyw   

Bu criw o ddisgyblion lwcus o Flwyddyn 

2 yng Nghaerdydd yn ffilmio ar gyfer 

Cyw. Edrychwn ymlaen i'w gweld ar y 

teledu'n fuan iawn! 

 

Cyngor Eco  

Aeth y Cyngor Eco i Bryn Pica i ddysgu 

am yr holl bethau sy’n cael eu hailgylchu 

yn Rh.C.T. Cafon ni lawer o hwyl yn 

esgus bod yn ddynion/fenywod casglu 

sbwriel, sortio trwy’r sbwriel a mynd ar 

daith o gwmpas y gladdfa sbwriel i weld 

sut oedd y ganolfan ailgylchu yn gweithio. 

Mae wir wedi ysbrydoli’r Cyngor Eco i 

ailgylchu pob math o bethau yn yr ysgol 

a’r tŷ. 

 

Ras Hwyl  

Roedd y tywydd yn hyfryd ar gyfer y Ras 

Hwyl eleni. Trefnwyd y ras gan y 

Gymdeithas Rieni ac Athrawon a 

chodwyd £869 tuag at elusennau lleol ac 

Ysbyty Felindre.  Gwelwyd yn agos i gant 

yn cymryd rhan ac roedd yn hyfryd i weld 

rhai yn eu gwisg ffansi! Diolch i bawb am 

ddod ac i’r gymdeithas rieni am drefnu. 

 

Ymweliad â Techniquest 

Dydd Iau 24 o Hydref, aeth dosbarth Jac y 

Jwc, Y Taf a Dewi Sant i Techniquest. 

Cafwyd diwrnod llawn hwyl yn cymryd 

rhan mewn amryw o dasgau. Gwelsom 

sioe am ffynonellau golau ac fe gymeron 

ni ran mewn ambell i weithgaredd gan 

gynnwys gwneud cylched trydan dynol! 

Fe ddysgon ni lawer yn ystod y dydd yn 

ogystal âg atgyfnerthu’r hyn a ddysgom 

yn yr ysgol. 

 

Comin Llantrisant 

Ddechrau mis Hydref, aeth disgyblion 

dosbarth Dewi Sant i ymweld â chomin 

Llantrisant o dan arweiniad Tim Orrell, 

Rheolwr Amgylchedd, Rh.C.T. Fe welon 

ni amryw o bethau byw – trychfilod bach 

a chreaduriaid mawr! 

 

Dance Crazy 

Ym mis Medi, cafwyd llawer iawn o hwyl 

pan ddaeth Dance Crazy i’r ysgol i roi blas 

ar wersi dawnsio i’r plant. Roedd hi’n 

hyfryd cael y gwersi yn Gymraeg gan 

Carys Jones, disgybl yn Ysgol Rhydfelen, 

oedd yn helpu Jo gyda’r cyfarwyddiadau. 

Roedd y merched a’r bechgyn wrth eu 

boddau, yn enwedig gyda’r ddawns 

Superman! 

 

Pêl-droed  

Chwaraeodd yr ysgol mewn gemau 

cystadleuol ond llwyddiannus iawn yn 

erbyn Gwaunmiskin a Gartholwg y mis 

yma. Y sgôr yn erbyn Gwaunmiskin oedd, 

tîm y bechgyn ennill 5-2 a thîm y merched 

ennill 6-0. Yn erbyn Gartholwg y sgôr 

oedd, tîm y bechgyn ennill 2-1 a thîm y 

merched ennill 2-0. 

Dioddefodd Clwb Rygbi Pontypridd a'r 

gymuned eahangach golled enbyd ar 

ddydd Llun 21ain o Hydref 2013 pan fu 

farw yn ddisymwth un a chwaraewyr y 

clwb, Stuart Williams. 

   Dim ond tair-ar-ddeg-ar-hugain oed 

oedd Stuart ac yr oedd yn dal yn aelod 

blaenllaw o garfan lwyddiannus y clwb, 

yn chwarae yn safle'r prop pen rhydd. Yr 

oedd yn gawr cydnerth ar y cae chwarae, 

yn gymeriad hoffus a didwyll oddi ar y 

cae - ymhob ystyr yr oedd Stuart yn 

gonglfaen i Glwb Pontypridd. 

   Yn frodor o bentref Glyncoch yr oedd 

Stuart wedi ymuno a charfan Pontypridd 

yn 2003 gan wneud ei ymddangosiad 

cyntaf fel eilydd yn erbyn Aberafan. Aeth 

ymlaen i gynrychioli'r clwb mewn 238 o 

gemau dros yr un-ar-ddeg tymor nesaf, yn 

was ffyddlon a llwyr ymroddedig. 

    Yr oedd gan Stuart hefyd gysylltiad 

agos a chlwb rygbi Cilfynydd, wedi bod 

yn chwarae gemau a chynorthwyo gyda 

hyfforddi'r blaenwyr yno. 

    Pan ddaeth y newyddion fod Stuart 

wedi marw'n sydyn wrth ei waith ar dydd 

Llun 21ain o Hydref, buan y lledodd y 

sioc a'r anghrediniaeth drwy'r gymuned 

gyfan. Wedi'r golled enbyd yr oedd ei 

gyfeillion, ei gyd chwaraewyr a'i 

gefnogwyr yn sylweddoli cymaint o fraint 

y bu i fod yng nghwmni'r dyn ifanc 

ymroddedig a diymhongar hwn. 

    Ar wefan  clwb Pontypridd, ar y 

rhwydwaith gymdeithasol ac yn y 

cyfryngau cenedlaethol, llifodd y 

teyrngedau i mewn o bell ac agos, gyda 

chlybiau rygbi o bob cwr o Gymru yn 

mynegu eu cydymdeimlad. 

   Mae clwb rygbi Pontypridd wedi colli 

chwaraewr ymroddedig a safonol, mae'r 

rhai a adnabu Stuart wedi colli cyfaill 

ffraeth a thwymgalon. Erys y golled fwyaf 

wrth gwrs gyda theulu ifanc Stuart, ei 

wraig Vicky a'i blant Harvey a Megan. 

Gydag hwy, eu teulu estynedig a'u 

cyfeillion agos yn eu trallod, y mae ein 

cydymdeimlad dwys ar hyn o bryd. 

Stuart Williams 

18/02/80 – 21/10/13 

Colled 
enbyd i 
glwb rygbi a 
chymuned 
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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 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) 

Mis Rhagfyr 2013: 

1af       Catrin Dafydd  (Cymru a Nicaragua) 

8fed          Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) (am 5:00yp) 

15fed      Ymweld a Chartref yr Henoed 

(10:30 a.m.) 

          Oedfa 9 Llith a Charol (4:30yp) 

22ain     Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul 

25ain     Oedfa Deuluol Bore Nadolig (10yb)   

29ain       Parchedig Dafydd Owen 

Tachwedd - mis y tân gwyllt, mis pan fydd y 

nosweithiau’n dywyll a hir, mis pan fydd ‘na 

droi golygon tua’r Nadolig a’r siopa 

anrhegion angenrheidiol (neu ddiangen 

hwyrach!). 

   Mis y Cofio yn ogystal, a’r mis sy’n ein 

harwain at dymor yr Adfent, hynny’n 

digwydd ar y Sul cyntaf sy’n syrthio rhwng 

Tachwedd 27ain a Rhagfyr y 3ydd. (eleni 

Sul y 1af o Ragfyr fydd hynny). 

   Mis Diolchgarwch (pedwerydd dydd Iau 

o’r mis) yn yr Unol Daleithiau, (ac 

etholiadau pan yn berthnasol), ac yn union ar 

ôl y Diolchgarwch bydd yn “ddydd Gwener 

Du (Black Friday)” yno, sef y diwrnod y 

bydd y boblogaeth yn dechrau ar eu siopa 

Nadolig, a’r masnachwyr yn dechrau 

gwneud elw (bod “in the black”). Mae eraill 

wedi dechrau ymgyrch “prynu dim” ar y 

diwrnod yma fel protest yn erbyn 

materoliaeth a gwastraff. 

   Fedrwn ni ym Methlehem ddim gwarantu 

tân gwyllt ichi yn ystod y mis sy’n dod, ond 

mi sicrhawn fod ‘na groeso cynnes a 

thwymgalon yn eich disgwyl bob tro y 

croeswch y trothwy. 

   A dyna’n wir sydd wedi digwydd yn ystod 

yr wythnosau diwethaf ‘ma, gyda gwynebau 

newydd yn ymddangos o Sul i Sul,  rhieni yn 

dod â’u plant i'r Ysgol Sul ac i’w bedyddio, 

bwrlwm y Cwrdd Merched, cyfoeth  y Drws 

Agored wrth drafod Ann Griffiths a’i 

hemynau, ac, er fod Academi’r Garth wedi 

mudo ‘nol i’r Tabernacl, Efail Isaf am eleni, 

mae’r fforwm drafod yma yn gyfle i 

aelodau’r ddwy eglwys i lenwi ambell i 

fwlch yn eu gwybodaeth a’u deall tra’n dilyn 

“Hanes Cristnogaeth” fel maes llafur eleni. 

   Tydi hi ddim rhy hwyr i ymuno yng 

ngweithgarwch unrhyw un o’r uchod, a fydd 

‘na ddim arholiad ar y diwedd chwaith! 

   Bydd Banc Bwyd Caerdydd ar ei ennill 

wedi’n Diolchgarwch ni ar ddechrau’r mis, a 

bydd gweithgarwch amrywiol y Nadolig yn 

y capel, yn y Cartref, ac ar strydoedd y 

pentref yn siwr o fod yn ysbrydoliaeth i ni 

gyd a ninnau yn troi’n golygon tua Gŵyl y 

Geni unwaith yn rhagor. 

   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 a’r safle i chwi gael y 

newyddion diweddaraf am hynt a helynt yr 

eglwys a’i phobl. Hefyd mae gan Bethlehem 

gyfri trydar (twitter). Dilynwch ni ar 

@gwebethlehem. 

Disgo 

Diolch i bawb a ddaeth i'r Disgo ac i'r 

Gymdeithas Rhieni am drefnu. Fe wnaed elw 

o £354.30. 

 

Gwellhad buan 

Dymunwn wellhad buan i Mrs J Earles 

(Meithrin) sydd wedi cael llawdriniaeth yn 

ddiweddar 

 

Taith Blwyddyn 4 i Gaerleon 

Yn ystod y tymor buodd blwyddyn tri a 

blwyddyn pedwar ar ymweliad fuddiol iawn 

i’r Amgueddfa Rhufeinig yng Nghaerleon.  

Gwelon ni’r amffitheatr a gweddillion y 

baracs.Cafodd y plant gyfle i wisgo fel 

llengfilwyr a chael eu trin gan feddyg 

‘Rufeinig’ . Ondy r ardal fwyaf gyffroes I’r 

plant oedd y Bathondy. Roedd yn ddiwrnod 

prysur dros ben a  barn rhai o’r plant oedd 

mae hyn oeddd y trip gorau erioed 

 

Diwrnod Rhufeinig (Lluniau Tudalen 16) 

Yr wythnos cyn hanner tymor cafodd 

blynyddoedd tri a phedwar ddiwrnod 

Rhufeinig I gloi  thema’r tymor. Roedd y 

plant yn gyffrous wrth ddod i mewn yn eu 

gwisgoedd amrywiol ac roedd golwg go 

Rufeinig ar yr athrawon hefyd.   

    Yn ystod y diwrnod cafodd bawb gyfle i 

ymuno mewn sawl gweithgaredd gan 

gynnwys creu mosaic, dylunio Duw, 

defnyddio rhifau Rhufeinig, chwarae rôl a 

choginio bara. Wedyn i goroni’r holl 

weithgareddau cawsom wledd i gofio fel wir 

Rhufeiniaid. 

 

Martin Geriant 

Mwynheuodd plant Meithrin a Derbyn yr 

ysgol perfformiad gan Martin Geraint cyn yr 

hanner tymor. Edrychwn ymlaen at ei 

ymweliad nesaf!   

 

Trip Blwyddyn 1 a 2 i Techniquest 

Cyn hanner tymor, bu Blwddyn 1 a 2 ar drip 

i Techiniquest. Gwelasant sioe arbennig a 

chawsant gyfle i arborfi ar amryw o 

weithgareddau.   

YSGOL  
GARTH OLWG 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 20 Tachwedd 2013 

Ar Draws 

1.  Amlygu (7) 

8.  Un mewn chwant bwyd (7) 

9.  Brwd (7) 

10.  Rhoi dyrnod (7) 

11.  Math o gneuen  (5) 

13.  Dyheu (3) 

15.  Modryb (4) 

17.  Methiant i fodloni  (4) 

18.  Segur (4) 

19.  Y rhifol un (4) 

20. Arddodiad 3ydd person  

 unigol (3) 

22.  Trol (5) 

23. Siawns (6) 

25. Dirmygu (7) 

27. Dehonglydd (7) 

28. Arwydd (7) 

 

I Lawr 

1. Dadelfennu (8) 

2. Yr awyr (3) 

3. Benywaidd carw (5)  

4.  Ffigur, mynegai (6) 

5.   Gair arall am 3 i lawr (4) 

6.   Cigog (7)  

1  2  3  4 5 5 6 6 7 7 

      8       

9             

      10       

11   12          

     13  14  15   16 

  17     18    15  

19     20 21     16  

17   18    19 22     

23    24         

      25       

26             

     23 27       

Atebion Hydref 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

7. Wylo (4) 

12. Os na (4)  

13. Yn y fan hon (3) 

14. Ubain (3)   

15. Bwncath (4) 

16. Rhai mewn oed (8) 

17. Rhan o gylch (7) 

21. Tyniant (6) 

22. Gofid (5) 

23. Arddodiad 3ydd person 

  unigol (4) 

24. Gwrthodiad (3) 

26. Mwy - arfer 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

A B S O L I W T 4 C A D I 

7 Y  L  A  E  A  R  

T R W Y  R  L I N D Y S 

9 N  N 10 D  I  O  LL  

T I T W G Y N FF O N H I R 

11 O  Y    O    O  

14  C R A C  N I C O 15  

15 D 16   U 17 17  Y  G  

D A N A D L P O E TH I O N 

19 D  R  F  D  R  F  

C L A DD F A  L  A B E R 

22 A  E  R  A  U  R  

H U A L  N I W C L I W S 

YSGOL UWCHRADD 
PONTYPRIDD 

(Lluniau Tudalen 13) 

 

Gohebydd ysgol: Lauren Staple 

Cerddodd saith disgybl o flwyddyn saith i 

gopa (886m) ym Mharc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog ddydd Mawrth 1af  

Hydref. Roedd y tywydd yn ddiflas iawn 

gyda niwl a glaw trwm. Mwynheuodd y 

grwp y profiad er nad oedden nhw’n gallu 

mwynhau’r golygfedd o ben y mynydd. 

Da iawn i Shaun Nally, Jay Jenkins, Alice 

Sparkes, Trudy Pounder, Caitlin Greening, 

Abbey-Jayne Rowlands a Dylan Piecha. 

Diolch yn fawr i Jacqueline Tsang, 

myfyriwr o Prifysgol De Cymru, am 

arwain y grŵp. 

 

Trip arall i flwyddyn saith yn ystod mis 

Hydref oedd y daith i’r rhaeadr enwog 

Sgwd yr Eira ym Mharc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog ddydd Mercher 2il 

Hydref. Cafodd y disgyblion amser 

bendigedig. Da iawn i Kyle Rees-

Griffiths, Katie Lloyd, Maria Davies, 

Shane Hayes, Cameron Harvey, Liam 

Beckley, Seren Hopkins, Sophie Favell, 

Megan Groves a Ella Davey.  

 

Llongyfarchiadau i 

Joseph Isingrini a 

ennillodd Gwobr y 

Cerddor Ifanc yn 

Eisteddfod Treorci. 

Cymerodd ran yn y 

gystadleuaeth i  bobl 

ifanc rhwng 12-16 oed 

gyda pherfformiad  

piano – “Arabesque No 1” gan Debussy.  

 

Ddydd Gwener 27ain Medi, cymerodd 

athrawon a disgyblion o’r chweched 

dosbarth ran ym More Coffi Macmillan. 

Gwerthwyd coffi a theisennau amser 

egwyl ac amser cinio a chodwyd dros 

£400. 

 

Pob lwc i Scott Jenkins ac Emily, prif 

ddisgyblion newydd blwyddyn 13. Bydd 

llawer o waith pwysig iddynt ei wneud yn 

ystod y flwyddyn. 

 

Penblwydd hapus iawn, iawn i Mrs Nicola 

Jones o’r Adran Gymraeg sy’n dathlu 

penblwydd arbennig  y mis yma. Bydd 

Mrs Jones yn cyrraedd ei hanner cant ar 

25 Tachwedd. Pob lwc am yr hanner can 

mlynydd nesa!  

Mae rhaglenni cylchgrawn poblogaidd 

S4C, Prynhawn Da a Heno yn crwydro 

Cymru yn ddyddiol yn chwilio am eich 

straeon chi.  

   Rhannwch eich straeon â ni, neu beth am 

ein gwahodd i’ch cymunedau? Boed eich 

stori’n fawr neu’n fach, mae lle iddynt ar 

Prynhawn Da a Heno. 

Codwch y ffôn 01554 880 880, 
ebostiwch heno@tinopolis.com 
prynhawnda@tinopolis.com, neu 
dilynwch ni ar Trydar a Facebook.  

HENO & PRYNHAWN DA: Wrth galon eich cymunedau 

Enillydd croesair Hydref yw, 

Mrs G Edwards, Pont-y-clu 

mailto:heno@tinopolis.com
mailto:prynhawnda@tinopolis.com
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YSGOL GYNRADD  
GYMRAEG 

TONYREFAIL 

Ysgol Creigiau 
Lluniau tudalen 13 

Croeso nôl 
Croeso nôl i Mrs Rachael Withey sydd 

wedi dychwelyd i’r ysgol wedi cyfnod 

mamolaeth. Diolch yn fawr i Miss Caryl 

Jones sydd wedi bod yn addysgu blwyddyn 

2 a’r dosbarth meithrin yn ystod y cyfnod 

hwn.  

 

Llongyfarchiadau! 

Llongyfarchiadau i Ms Emma Long ar 

enedigaeth ei mab bach, Osian James. 

 

Cyngor Ysgol 

Mae’r amser wedi dod unwaith eto! 

Cynhaliwyd etholiadau yn yr ysgol i blant 

Bl 1 – 6 i ethol cynrychiolwyr i fod ar y 

Cyngor Ysgol. Daeth y 12 canlynol i’r brig 

sef-  Bl1 Ava Martin Thomas a Osian 

Cantwell, Bl2 Isabelle Owen ac Ollie 

Burrows, Bl3 Arianwen Thomas a Megan-

Lili Williams, Bl4 Cerys Jones a Harri 

Rock, Bl5 Molly Greenwood a Noah 

Davies, Bl6 Hannah Hughes a Wil 

Clements. Llongyfarchiadau! 

 

Cyngor Eco 
Llongyfarchiadau mawr i griw newydd y 

Cyngor Eco hefyd, sef, Bl1 Rhys Ennis a 

Abigail Clifford Bl2  Ben Rees a Teddy 

Rock Bl3 Tom Johnson a Maddison Watts, 

Bl4 Harri Welsh ac Elis Gould, Bl5 Bethan 

Rees a Elle Powell, Bl6 Jack Williams a 

Mali Hughes. 

 

Diwrnod T. Llew Jones 
Cynhaliodd yr ysgol ddiwrnod o 

weithgareddau i gofio am yr awdur a’r 

bardd T. Llew Jones. Roedd y 

dosbarthiadau wedi mwynhau astudio ei 

waith, gan ddefnyddio’i nofel Barti Ddu fel 

sbardun i wisgo fyny fel môr-ladron. 

 

Wythnos Cadw’n Iach 

Cafwyd wythnos lwyddiannus yn dathlu 

ein ‘Wythnos Cadw’n Iach’. Roedd y 

dosbarthiadau wedi cynnal nifer o wahanol 

weithgareddau gan gynnwys sesiwn 

gylchedau yn y Ganolfan Hamdden a llu o 

weithgareddau eraill. 

 

Clybiau Ysgol 
Eto eleni mae’r clybiau ar ôl ysgol i’r 

Adran Iau yn profi yn boblogaidd iawn. 

Mae clwb chwaraeon, clwb celf a chlwb 

newydd Technoleg Gwybodaeth a 

Chyfathrebu yn cael eu cynnal yn 

wythnosol. Mae cyfle hefyd i blant 

blwyddyn 1-6 fynychu Clwb yr Urdd. 

 

Rygbi 
Cafodd blynyddoedd 5 a 6 gyfle i gymryd 

rhan mewn twrnament rygbi yn erbyn 

ysgolion lleol eraill yn Ysgol Abercerdin 

yng Nghilfach Goch. Enillon nhw ddwy 

gêm a dod yn gyfartal mewn gêm arall. 

Rhoddodd y bechgyn ymdrech ardderchog 

yn erbyn y timau lleol eraill a daethon 

nhw’n gyfartal gyntaf - campus! Daliwch 

ati! 

 

Barddoni gyda Hywel Griffiths 
Daeth y Bardd Hywel Griffiths i’r ysgol i 

gynnal gweithdy barddoniaeth gyda 

Blwyddyn 6. Buon nhw ar daith o gwmpas 

Tonyrefail cyn ysgrifennu cerddi effeithiol 

am yr ardal. Roedd y dosbarth wedi eu 

hysbrydoli gan Hywel ac mae nifer fawr 

ohonynt bellach, eisiau bod yn feirdd.  

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 
Cynhaliwyd gwasanaeth cynhaeaf  

brynhawn Mercher, y trydydd ar hugain o 

Hydref. Roedd y neuadd wedi ei addurno â 

rhoddion y Cyfnod Sylfaen o ffrwythau a 

llysiau. Casglwyd £159 gan ddisgyblion yr 

Adran Iau tuag at Dŷ Hafan. Buodd y 

Cyngor Ysgol yn brysur yn dosbarthu’r  

ffrwythau a’r llysiau i’r henoed yn y 

ganolfan ddydd lleol. Diolch i bawb am eu 

cefnogaeth a’u haelioni. 

 

Gwasanaeth Carwyn Arthur 
Diolch i’r gweinidog Carwyn Arthur am 

gynnal gwasanaeth ar Fasnach Deg. Roedd 

y plant wedi mwynhau gwrando ar yr hanes 

ac wedi dysgu llawer rwy’n siŵr! 

 

Chwarae i ddysgu 
Mae Mrs Beth Brodie wedi bod yn cynnal 

sesiynau ‘Iaith a Chwarae’  yn yr ysgol pob 

bore dydd Mercher gyda oedolion a phlant 

tair oed a llai. Maent yn brysur yn gwneud 

nifer o weithgareddau gwahanol. Ar ôl 

hanner tymor bydd sesiynau ‘Rhifedd a 

Chwarae’ yn dechrau. 

 

Diogelwch y Ffordd 
Daeth Nadine Reeves i siarad am 

bwysigrwydd bod yn ofalus ar y ffyrdd. 

Rwy’n siŵr bod y disgyblion wedi dysgu 

llawer. 

 

Nofio Cymru 
Cafodd un ar ddeg o ddisgyblion yr ysgol 

eu dewis gan  Nofio Cymru i fynd ymlaen 

i’r ail gam ar gyfer dewis plant i dderbyn 

hyfforddiant deifio – da iawn nhw!   

 

Stori gan Guto Dafydd yn y llyfrgell 
Mwynheuodd blynyddoedd 5 a 6 wrando ar 

stori gan Guto Dafydd yn Llyfrgell 

Tonyrefail. Diolch yn fawr iddo ac i staff y 

llyfrgell am drefnu’r digwyddiad. 

Wythnos yn y gwersyll ger y lli 

Fe gafodd disgyblion Blwyddyn 6 wythnos 

i’w chofio yn Llangrannog yn ddiweddar. 

Roedd pawb wedi bod yn edrych ymlaen 

yn awchus ers dechrau’r tymor at gael 

mynd i’r gwersyll, ac ni siomwyd yr un 

plentyn nag athro. Cafwyd cymaint o hwyl 

wrth bob gweithgaredd ond efallai mai’r 

mwyaf poblogaidd oedd y cwrs mwd! 

Roedd y plant wrth eu boddau yn cropian 

ac yn gorwedda yn y gwlypter! Canol yr 

wythnos, aeth y plant i’r fferm fêl yn y Cei 

cyn mynd allan ar y môr i chwilio am 

ddolffiniaid. Yn ffodus iawn, roedd y dŵr 

fel llyn. Gwelwyd nifer o forloi bach ar y 

traethau ond dim un dolffin! 

 

Y Feithrinfa’n llawn! 

Mae Miss Davies a’i thîm gweithgar yn y 

Feithrin, am ddweud croeso mawr wrth yr 

holl blantos bach a’u teuluoedd sydd wedi 

ymuno gyda hwy erbyn hyn. Mae pob un 

yn hapus ac wrth eu boddau ymhlith eu 

ffrindiau. 

 

@ Bristol 

Aeth Blynyddoedd 5 a 6 ar drip yn 

ddiweddar i ganolfan wyddonol ym 

Mryste. Yno, cafodd y plant gyfle i arbrofi 

ac ymchwilio ar lawr yr arddangosfa cyn 

mynd i’r planetariwm i ddysgu am y sêr 

a’r planedau. Cafwyd amser gwych. 

 

Y Pwyllgor Eco yn ymweld â Canolfan 

Bwer Aberddawan  

Llynedd, fe ddaeth yr ysgol yn fuddugol 

mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd gan Sir 

Caerdydd, i chwilio am yr ysgol a fyddai’n 

llwyddo i arbed y mwyaf o egni dros 

gyfnod o ddeg diwrnod ysgol. Y wobr 

oedd ymweliad gan y Pwyllgor Eco â 

chanolfan bŵer Aberddawan. Dyma 

adroddiad byr am y diwrnod gan Beca, 

Megan a Mali. 

   Yr 22ain o Hydref, aeth y Pwyllgor Eco 

ar drip i Orsaf Bŵer Aberddawan. Fe 

ddysgom ni sut i gynhyrchu trydan mewn 

ffyrdd gwahanol. Yn gyntaf, siaradodd 

Steve gyda ni am wahanol ardaloedd yn yr 

orsaf cyn mynd â ni ar daith o gwmpas yr 

orsaf i weld yr ardaloedd yma. Yn y 

prynhawn, fe gawson ni gyfle i gynhyrchu 

trydan gan ddefnyddio magned a gwifren 

gopor. Fe ddysgon ni am ddefnyddiau 

eraill hefyd sy’n cael eu defnyddio i greu 

trydan - dyma rai ohonynt: glo, ynnu 

niwclear, dŵr, olew, nwy ac ynnu solar. Fe 

greuom ni drydan ein hunain hefyd, gan 

fynd ar beiriant rhwyfo! Fe gawson ni 

weld, ar gyfartaledd, sawl “watt” yr oedd 

pob un ohonom wedi llwyddo i’w 

gynhyrchu drwy rwyfo. Fe gawson ni 

lawer o hwyl hefyd yn rhagfynegi faint o 

drydan roedd y teulu ‘Simpsons’ yn 

defnyddio ar ddiwrnodau efo tywydd 

gwahanol. Fe ddysgon ni lawer. Diolch am 

fynd â ni! 

 

Triawd Prês Cymreig 

Diddanwyd disgyblion C.A.2 yn 

ddiweddar gan dalent anhygoel y Triawd 

Prês Cymreig. 

   Ysbrydolwyd pawb gan yr amrywiaeth o 

gerddoriaeth a chwaraewyd ganddynt. 

Roeddent hefyd wedi dod ag offerynnau 

prês o wahanol gyfnodau gyda hwy i 

ddangos datblygiad yr offerynnau drwy 

hanes. Fe gafodd amryw o blant gyfle i 

chwarae’r offerynnau yma – ac yn wir, 

roedd tipyn o dalent gan ambell un! 
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Ysgol Tonyrefail (Tudalen 12) Ysgol Creigiau 
(Tudalen 12) 

Cyngor Ysgol 

Cyngor Eco 

Barddoni Diwrnod T Llew Jones Blwyddyn 1 

Diwrnod T Llew Jones Blwyddyn 2 

Nofio 

Ymchwilio ac arbrofi yng nghanolfan 

wyddonol @Bristol 

Wrth eu boddau yn mwd Llangrannog! 

Yn barod i hwylio! 

Gryff, Joshua ac Annalise wefan 

Dŵr Cymru 

Ysgol Pont Siôn Norton (Tudalen 8) YSGOL UWCHRADD PONTYPRIDD  (Tudalen 11) 

Pen y Fan  

Sgwd yr Eira 

Bore Coffi Macmillan 

Cyngor Eco  

Parti Calan Gaeaf 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Perfformio yng Nghaeredin 

Yn ystod mis Awst eleni, bu un o’n 

disgyblion lan yng Nghaeredin yn 

perfformio drama o’r enw ‘Children of 

Mine.’ Roedd y ddrama’n seiliedig ar 

drychineb Aberfan a chafodd ei hysgrifennu, 

ei chyfarwyddo a’i chynhyrchu gan Mark 

Jermin (Mark Jermin Productions / Mark 

Jermin Stage School). 

   “Roedd yn anhygoel i berfformio lan yng 

Nghaeredin. Fe gafon ni lot o hwyl ond 

roedd e’n waith caled hefyd wrth i ni 

baratoio i berfformio 23 o weithiau!” meddai 

Garyn Williams, Bl 12.  Yn ôl Garyn, “Fe 

ddaeth lot o bobl i’n gweld gan gynnwys y 

cast o ‘Waterloo Road’ a Phill Jupitus 

(comediwr) hefyd.”  Ychwanegodd “Roedd 

pawb wedi ymateb yn bositif iawn i’r 

ddrama ac fe roddodd y Daily Mail 4 seren i 

ni.” 

   Uchelgais Garyn yw ennill ei fywoliaeth 

ym myd y cyfryngau, yn y maes actio neu fel 

cyflwynydd.  Rydym fel ysgol yn dymuno 

pob lwc iddo.  

 

Stwnsh Ar Y Ffordd! 

Yn ddiweddar, cafodd rhai o ddisgyblion 

blwyddyn 8 gyfle i fod yn rhan o raglen 

deledu S4C ‘Stwnsh ar y Ffordd.’   

   Roedd 12 ohonom ni i gyd – 6 merch a 6 

bachgen.  Pwrpas y diwrnod oedd ymarfer 

ein Cymraeg, cael lot o hwyl a stwnsio pobl 

gyda hylif oren a glas – yuck! 

    Cawson ni ddiwrnod bendigedig a hoffem 

ddiolch i Mr Rogers am drefnu. 

Grace Postlethwaite Blwyddyn 8 

 

Pel-fasged dros Gymru 

Newyddion da unwaith eto!  Mae bachgen 

Bl 10 Gartholwg wedi ei ddewis i 

gynrychioli Cymru ( -15) yn y garfan Pêl-

fasged. Buodd Jackson Freeman, o 

Ynysybwl, yn brysur iawn ddiweddd mis 

Medi wrth iddo gael treialon pêl-fasged yng 

Nghanolfan Chwaraeon Tylorstown, Cwm 

Rhondda.  Mae’r bachgen, sy’n 6' 2", eisoes 

yn chwarae i’r Cougars yn Cynffig ac 

esboniodd bod ei dalent yn dod o’i dad,  

“Mae fy nhad yn dod o America ac mae’n 

6’10”!  Roedd e’n arfer chwarae pêl-fasged 

yn ei amser hamdden ac mae wedi rhoi lot o 

tips i fi!” Llongyfarchiadau, Jackson, a phob 

dymuniad da i’r dyfodol.. 

Diwrnod Byd Eang 

Roedd dydd Gwener Medi y 27ain yn fôr o 

liw yng Ngarth Olwg!  Cawson ni gyd, yn 

ddisgyblion ac yn athrawon, gyfle i wisgo fel 

rhywun o wlad arall. Roedd gwisgoedd 

anhygoel dros y lle ond mae pengwin Miss 

Thomas celf yn aros yn y cof! Cawson ni 

gyfle yn ystod y dydd i brofi arlwy o 

weithgareddau a gwersi o dramor. Fe 

ddathlon ni fore coffi Macmillan ar yr un 

diwrnod ac unwaith eto codwyd  cyfanswm 

ardderchog o dros £900 i gyfrannu at  

achosion da.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at y 

flwyddyn nesaf yn barod! 

 

Athrawon newydd 

Croeso mawr iawn i’r athrawon newydd i 

deulu Garth Olwg.  Rydyn ni’n falch o 

groesawu Mr. Ceri Jones yn arweinydd yr 

Adran Addysg Gorfforol, Miss Elliw Mair 

i’r adran Gymraeg a Miss Gwenan Pritchard 

i’r adran wyddoniaeth.  Mae bob un ohonynt 

wedi ymagartrefu yma ac yn cyfrannu’n 

fawr at fywyd prysur yr ysgol yn barod! 

 

Llongyfarchiadau i’r canlynol sydd wedi 

cael eu dewis i chwarae pêl-rwyd dros Taf 

Elai: Eli Edwards, Emily Poole, Georgia 

Jenkins a Gwenno Dafydd. 

 

Macbeth yn y Miwni 

Ar  yr 8fed o Hydref, fe drefnodd yr Adran 

Saesneg daith i Flwyddyn 10 i’r Miwni i 

weld cynhyrchiad o ‘Macbeth.’  Esboniodd y 

cyfrwyddwr bod gennym weithdy yn gyntaf 

i ddysgu am dechnegau theatr a themau y 

ddrama cyn torri i gael ein cinio.  Wedyn 

roedd cyfle i ni weld y ddrama yn y 

prynhawn. 

   Yn y gweithdy, fe ddysgon ni sut i ymladd 

ar lwyfan yn ddiogel.  Hefyd, fe ddangosodd 

yr actorion sut yr oeddynt yn addasu eu 

llinellau i gyd-fynd gyda wahanol 

cefndiroedd (back-drops). Roedd yn 

ddiwrnod diddorol ac yn llawn gwybodaeth 

ac hoffwn diolch i Ms Evans am drefnu. 

                 Robbie Mears, 10 Iolo 

 

Pêl-fasged 

Dwi wedi cael fy newis i 

chwarae pel-fasged dros 

Gymru dan 14eg. Fe 

chwaraeais i fy gêm gyntaf 

dros fy ngwlad yn erbyn De 

Orllewin Lloegr yng 

Ngholeg Filton, Bryste ond 

colli a wnaethom er ei fod 

yn brofiad cofiadwy i mi. Mae carfan Cymru 

yn ymarfer bob mis yng nghanolfan 

Hamdden y Rhondda Fach. Rwyn edrych 

ymlaen yn fawr iawn at fy gem nesaf.    

Osian Gruffydd 

C2 

Cafwyd diwrnod ffantastig o weithgareddau 

gyda chriw C2 Radio Cymru pan ddaethon 

nhw i’r Ysgol yn ddiweddar. 

   Rydw i’n astudio’r Cyfryngau fel pwnc 

TGAU, ac roedd y diwrnod yma yn 

werthfawr iawn i mi, wrth roi profiad 

ymarferol o weithio o fewn y maes 

cyfryngau.            Lucy Mabury 11 Iolo 

 

Gwrth-Ysmygu 

Yn ddiweddar, aeth rhai o ddisgyblion 

Blwyddyn 8 ar gwrs gwrth-ysmygu yng 

ngwesty Llechwen Hall. Pwrpas y cwrs oedd 

rhybuddio disgyblion am sgil-effeithiau 

ysmygu.  Dysgais i gymaint o ffeithiau yn 

ystod y cwrs e.e mae ysmygu yn lladd 9 

bachgen a 5 merch bob awr os ydych yn 

ysmygu tua 20 sigaret y dydd. Mae pobl yn 

gaeth i ysmygu, mae nhw’n crefu mwy o 

Nicotin yn rheolaidd ac yn methu mynd 

oriau heb un sigaret.  

   Wrth ymuno â’r tîm gwrth-ysmygu, dwi 

wedi dod yn fwy ymwybodol am beryglon 

ysmygu.             Bethan Horscroft-Preest. 

Ellie Evans yr ennillydd, Haf James ail a 

Shauna Gibbon a ddaeth yn drydydd gyda 

Bethan Davies  a Miss Gronow (aelod 

cyswllt yr Ysgol). 

Grŵp blwyddyn 9 y cynllun P.U.P.I.L  gyda 

Bethan Davies (Swyddog Ysgolion Cynllun  

P.U.P.I.L.)  SCC Rob Lewis, SCC Tracy 

Cole, SCC Matt Dando,  Mr Geraint Lewis 

(Dirprwy Bennaeth) a Miss Eleri Richards 

(Arweinydd Blwyddyn 9).  

Paratowyd cacennau ar gyfer  

Diwrnod Shwmae 

Lleihau Achosion Dwyn 

Fel rhan o’r cynllun PUPIL, mae grŵp o 

ddisgyblion blwyddyn 9 wedi bod yn 

cydweithio gyda’r BTP i geisio codi 

ymwybyddiaeth a lleihau'r nifer o achosion o 

ddwyn metel ar y rheilffyrdd.  Mae dwyn 

metel yn cynyddu gan fod cost metel yn 

uchel ar hyn o bryd.  Wrth gydweithio 

gyda’r BTP wnaethon nhw gynnig 

cystadleuaeth poster i’n disgyblion sy’n 

hysbysebu peryglon a phroblemau dwyn 

metel ac mi fydd poster yr enillydd yn cael ei 

arddangos yng nghrasfeydd trenau lleol. Yr 

enillydd yw Ellie Evans 9O a dderbyniodd  

nifer o wobrwyon gan Heddlu Trafnidiaeth 

Prydeinig. 
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Ysgol Llanhari 

Cwrs preswyl Blwyddyn 7 i Ganolfan yr 

Urdd Caerdydd 

Ddiwedd mis Medi, cymerodd disgyblion 

newydd Blwyddyn 7, Ysgol Llanhari y daith 

ar hyd yr A4232 i Fae Caerdydd, i dreulio 

tridie ym moethusrwydd Canolfan yr Urdd 

Caerdydd. Mwynhaodd y disgyblion mas 

draw, gyda gweithgareddau Techniquest  a 

Bowlio 10  ac ymweliadau â'r Cynulliad a 

Sain Ffagan. Mae'n rhaid i bawb gyfaddef 

mai'r daith cwch i Stadiwm y Mileniwm 

oedd yr uchafbwynt, gyda cyfle i ddal tlws 

tîm cenedlaethol Cymru, gweld tu mewn i'r 

ystafelloedd newid, cynnal trafodaeth yn 

ystafell y cyfryngau a cherdded allan i'r maes 

i sŵn y dorf. Roedd pherfformiadau'r 

Eisteddfod Wirion yn ddiweddglo arbennig, 

gyda phob un yn cymryd rhan i ddod â'r 

ymweliad bythgofiadwy i ben. Hoffem 

ddiolch i staff y ganolfan am eu croeso 

cynes, i'r staff am eu hamser a'u cefnogaeth 

ac i'r swogs anhygoel am roi o'u hamser eu 

hunain. 

 

Llwyddiant  

Traws gwlad 

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

mawr i Rhys Morgan 

ar ddod yn 7fed yng 

nghystadleuaeth traws 

gwlad y rhanbarth yn 

Nhrelai, Caerdydd 

ddydd Mawrth 15 

Hydref, 2013.  Bu 

nifer o ddisgyblion yn cymryd rhan yn y 

gamp Traws Gwlad  yng nghystadleuaeth 

ysgolion y deheubarth ym Mharc Trelai 

Caerdydd dros yr wythnosau diwethaf. 

'Roedd pob disgybl wedi cystadlu yn frwd 

gyda Rhys Morgan Bl7 yn dod yn chweched 

yn ei ras ac wedi cael gwahoddiad i fynd i 

sesiwn ymarfer rhedeg pellter gyda 

hyfforddwyr Cymru. Caiff redeg yn 

nhreialon Tim De Cymru nawr fis nesaf.  

Llongyfarchiadau mawr iddo a diolch i bob 

un oedd wedi cymryd rhan. 

 

Diwrnod Cenhedloedd Unedig  

Diwrnod arbennig oedd Hydref y 24ain, sef 

Diwrnod y Cenhedloedd Unedig! Daeth  

disgyblion yr Adran Gynradd yn llu i’r ysgol 

wedi gwisgo mewn dillad i gynrychioli 

gwledydd y byd.  Mae dosbarth Gwion 

Gwiwer wedi bod yn dysgu am Ffrainc, Cadi 

Cwningen am yr Eidal a Dewi Draenog am 

Fecsico!  Roedd hwyl a sbri i’w gael ym 

mhob dosbarth wrth iddynt flasu bwydydd 

newydd, gwrando ar gerddoriaeth 

draddodiadol ac wrth glywed am yr hyn sy’n 

unigryw am y gwledydd arbennig yma. 

 

Diwali 

Mae’r plant wedi bod wrth eu boddau yn 

dysgu am ŵyl goleuadau Diwali. Blason 

nhw fwyd Hindŵaidd a chreon nhw gardiau 

a lampau diva, ond uchafbwynt y dysgu 

oedd gorymdaith Rama a Sita ar hyd llwybr 

goleuni’r lampau diva yn neuadd yr ysgol.  

Braf oedd arsylwi’r plant yn   mwynhau 

dysgu am draddodiadau pobl â gwahanol 

gredoau ar draws y byd.   

 

Gwasanaeth y Cynhaeaf 

Daeth disgyblion  yr Adran Gynradd i gyd at 

ei gilydd er mwyn dathlu’r Cynhaeaf 

ddechrau’r mis.  Roeddem yn   ffodus iawn 

bod Y Parch Martin Davies wedi ymuno â ni 

i siarad am bwysigrwydd rhannu a helpu 

pobl sydd yn llai ffodus na ni. Diolch yn 

fawr i bawb a gyfrannodd duniau a 

phecynnau bwyd sych - mae Miss Jones 

nawr wedi mynd a nhw i’r Banc bwyd ym 

Mhont-y-clun.  Cawsom dystysgrif a llythyr 

o ddiolch am ein hymdrechion. 

 

Jambori ~ Martyn Geraint! 

Y 27ain o Fedi, fe aeth disgyblion Blwyddyn 

1 gyda Miss Jones a Miss Jefferies i 

Ganolfan Hamdden y Ddraenen Wen er 

mwyn mynychu Jamborî yng ngofal Martyn 

Geraint. Bu’r plant yn canu’n swynol ac yn 

dawnsio yn eu seddau wrth i Martyn arwain 

yn frwdfrydig o’r llwyfan.  Fe gafodd y plant 

gyfle hefyd i gwrdd â phlant o ysgolion eraill 

yn y Sir!       

 

Pwyso bys i brynu cinio 

Mae Llanhari wedi troi’n 

F i o m e t r i g  g y d a ’ r 

dechnoleg ddiweddaraf 

yn golygu diwedd ar golli 

a phlygu cardiau cinio a 

disgyblion bellach yn cael tynnu llun eu bys 

er mwyn talu am eu pryd! Does dim rhaid 

aros yn y Ffreutur i fwyta cinio bellach 

‘chwaith.  Mae’r Ciwb Bwyd newydd ar yr 

iard yn caniatau ciniawa ‘al fresco’ yn 

Llanhari! 

 

Y Cynulliad 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 9 sesiwn 

ddifyr iawn yng nghwmni Dilwyn Young-

Jones o'r Cynulliad yn ystod sesiwn ABCh 

yn ddiweddar. Esboniodd am strwythur y 

sefydliad ac fe gafodd pob disgybl gyfle i 

leisio barn wrth gwblhau arolwg 

'dygynulliad'. 

 

C2 Radio Cymru 

Braf gweld fod criw o fyfyrwyr yr ysgol 

wedi mwynhau mas draw gyda chriw C2 

Radio Cymru, dan ofal y cyflwynydd a'r 

cynhyrchydd Magi Dodd, ddydd Mawrth 8 

Hydref. 

Blwyddyn 7 yn Bowlio Deg  

ac yn Stadiwm y Mileniwm 

Rhianydd, Harriet, Cleyn, Kiera a Shannon 

Cyngor yr Ysgol 

Cafodd disgyblion o Flwyddyn 1 gynnig i 

fod ar Gyngor yr Ysgol eleni, felly 

llongyfarchiadau i bob un sydd wedi dewis 

bod yn rhan ohono. Bydd disgwyl i’r 

aelodau gynorthwyo gyda gwaith a 

dewisiadau yn ymwneud â’r ysgol gyda 

chymorth ac arweiniad disgyblion yr Adran 

Uwchradd. 

Pêl-rwyd.  

Bu timau'r ysgol mewn treialon pêl-rwyd yn 

ddiweddar. Dewisiwyd Cerys Reynolds 

Blwyddyn 8, Shannon Hughes Blwyddyn 10,  

Rhianydd Reynolds Blwyddyn 11, Celyn 

Brookes Blwyddyn 11, Keira Hughes 

Blwyddyn 11 a Harriet John Bl11. i 

gynyrchioli’r Sir o blith cynyrchiolaeth gref 

o bob ysgol yn rhanbarth Morgannwg Ganol. 

Gweithiodd y merched yn galed iawn ac 

'roedd lefel eu sgiliau a'u ffitrwydd wedi 

caniatau iddynt berfformio ar eu gorau. 

Llongyfarchiadau i bob un. 
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Ysgol Castellau  (Tudalen 9) Ysgol Garth Olwg 
(Tudalen 10) 

Hwyl gyda Martin Geraint 

Yn Techniquest 

Wythnos Rufeinig 

Ras Hwyl y Gymdeithas Rieni 

Ar raglen Cyw 

Timau pêl-droed y Bechgyn a’r Merched 


