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Aelodau Merched y Wawr, Tonysguboriau, gyda Gill Griffiths 

(Llywydd Merched y Wawr eleni) ar daith gerdded y Llywydd, 

ddydd Sadwrn Mehefin 28, fel rhan o ymgyrch y mudiad i 

gerdded holl lwybr arfordir Cymru. Da gweld bod Audrey Lewis 

a Dianne Jones wedi mwynhau eu hunain . 

Ffarweliodd Ysgol Llanhari  â’r 

Pennaeth, Mr Meirion Stephens 

ar ddiwedd Tymor yr Haf.  Mae 

Mr Stephens  wedi dysgu yn 

Ysgol Llanhari am 33 o 

flynyddoedd, gyda thoriad byr o 

ddwy flynedd yn unig yn Ysgol 

Rhydfelen dros y cyfnod hwnnw.  

Brodor o Lanelli yw Mr Stephens 

yn wreiddiol, cefnogwr brwd y 

Sgarlets sydd wedi ymgartrefu 

ym Mhenybont gyda’i deulu. 

Bu’n athro Mathemateg, yn Bennaeth y Chweched  ac yn 

Ddirprwy Bennaeth yn Llanhari cyn dod yn Bennaeth ar yr 

Ysgol  yn 2008.  Chwaraeodd ran allweddol yn natblygiad 

arloesol Ysgol Llanhari fel Ysgol 3 – 19 ym mis Medi 2012 a 

bydd bwlch enfawr ar ei ôl ar ddiwedd yr Haf.  Dymuna holl 

ddisgyblion yr ysgol, y staff a’r Llywodraethwyr ymddeoliad 

hir a hapus i Mr Stephens. 

Llwyddiant yn Llanelli 

Roedd yr Eisteddfod eleni yn gyfle arall i ddoniau’r ardal 

ddangos fod gennym rhai o sêr y dyfodol yn ein plith.  

   Llongyfarchiadau arbennig i Elin Llywelyn-Williams a 

Gavin Ashcroft am eu llwyddiant yn hyfforddi Côr y Cwm a 

enillod y wobr gyntaf i’r Corau Ieuenctid ac yna cael eu dewis 

gan y beirniaid yn Gôr yr Ŵyl yn erbyn mawrion y Corau 

Meibion a Chorau Cymysg.  

   Daeth Adran Bro Taf yn gyntaf yn y Cyflwyniad Llafar, 

Dawns a Chân ac yn ail yn y Dawns Stepio i Grŵp. Roedd 

Band Nantgarw yn ail yn y Grŵp Offerynol a Lleisiol. Roedd 

Daniel Jones yn gyntaf ac Osian Gruffydd yn ail yn y Dawns 

Stepio Unigol i Fechgyn ac roeddynt yn ail yn y deuawd 

Stepio. Roedd Huw Blainey yn ail yn y Perfformiad unigol i rai 

dros 19 oed o Sioe Gerdd. Parti’r Efail enillodd y Parti Alaw 

Werin hyd at 20 mewn nifer. Ac enillodd Dawnswyr Nantgarw 

Tlws Coffa Lois Blake, y brif wobr dawnsio gwerin. 

Llongyfarchiadau i bawb arall a fu’n cystadlu yn arbennnig i 

Gôr y Mochyn Du a Chôr Llefaru’r Mochyn Du sydd â carfan 

helaeth yn dod o’r ardal.    

Pennaeth Llanhari yn ymddeol 

Merched y Wawr,Tonysguboriau. 

Parti’r Efail 

Elin Llywelyn Williams Daniel Calan Jones 

Dawnswyr Nantgarw 
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Hendre 4 Pantbach 
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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 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

Noson yng nghwmni 

Meinir Heulyn 
  

8yh Medi 17eg 

Y Ganolfan, Efail Isaf 
 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

 

Cangen y Garth 

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. 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

2     Tafod Elái       Medi 2014 

BanglaCymru 
 

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i 

elusen BanglaCymru.  

   Dechreuodd y flwyddyn gyda ‘gwersyll 

hollt’ (fel y gelwir y sesiynau 

llawdriniaethau a gynhelir mewn amrywiol 

ardaloedd ym Mangladesh) ar lan afon 

Padma yn Fardpur, ac am weddill y 

flwyddyn cynhaliwyd sawl un llai mewn 

ardaloedd yn ne’r wlad, yn bennaf yn ardal 

Chittagong. 

    Mae’n braf cael dweud fod Canolfan 

Gofal Iechyd BanglaCymru yn Chittagong 

agorwyd fis Mai 2013 yn mynd o nerth i 

nerth. Ers agor y ganolfan mae ein 

cydlynydd meddygol, Dr Jishu, wedi gweld 

oddeutu mil o gleifion gyda’u hamrywiol 

anhwylderau. Mae storïau dirifedi  am y 

cant arall gafodd fywyd newydd oherwydd 

haelioni cefnogwyr BanglaCymru ond 

hirhoedlog fyddai dechrau manylu. 

   Un datblygiad pwysig arall yn ystod y 

flwyddyn oedd agor meddygfa mewn 

pentref o’r enw Ranguna lle nad oedd 

darpariaeth meddygol cynt. Rydym yn 

cyflogi meddyg a chynorthwywr a hyn i 

gyd yn cael ei fonitro am 6 mis. Mae’n 

argoeli’n dda ac erbyn hyn, ar ôl 4 mis  mae 

dros 300 wedi ymweld â’r feddygfa. 

   Blwyddyn gythryblus iawn fu hi ym 

Mangladesh gyda llawer o derfysgoedd a 

lladd yn y cyfnod oedd yn arwain at yr 

etholiad cyffredinol ddechrau’r flwyddyn.  

   Diolch i’r holl sefydliadau a roddodd 

wahoddiad i mi i roi cyflwyniad ar waith yr 

elusen mewn amrywiol rannau o Gymru yn 

ystod y flwyddyn ac yn enwedig am eu 

haelioni. Mae’r diolch mawr  i bob un 

ohonoch chi am eich caredigrwydd i elusen 

sydd wedi cyffwrdd calonnau sawl un 

ohonoch ac sydd bellach wedi rhoi 812 o 

lawdriniaethau sy’n newid bywydau i 

dlodion Bangladesh.  

  Yn ddiolchgar, 

  Wil Morus Jones  

  (Sylfaenydd a Chadeirydd)  

Dyweddiad 

Llongyfarchiadau i Rosanna Stenner ac 

Ifan Glyn ar eu dyweddiad. Mae 

Rosanna yn dod o Greigiau ac yn gyn 

ddisgybl o ysgol Plasmawr. Mae hi 

newydd gael ei phenodi yn seicolegydd 

addysg yn Rhondda Cynon Taf. Cyn 

ddisgybl o Lanhari yw Ifan ac yn dod o 

Bentyrch. Mae e'n gweithio i'r Ffedera-

siwn Meistri Adeiladu. Dymuniadau 

gorau i'r pâr ifanc. 

 

Ras am Fywyd 

Llongyfarchiadau i Carol Williams wedi 

iddi lwyddo i redeg Ras am Fywyd 

Caerdydd  - 5k mewn 37 munud a 49 

eiliad. Mae’r arian a godwyd ganddi 

wedi cyrraedd   £ 436 erbyn hyn. Tipyn 

o gamp! Hoffai carol ddiolch i bawb a 

gyfranodd mor hael at Ymchwil Canser 

DU. 

Priodas Aur 

Llongyfarchiadau i Gwilym ac Eira 

Williams, Maesysarn, fu’n dathlu 50 

mlynedd o briodas ar ddechrau mis 

Awst yng nghwmni ffrindiau o bell ac 

agos.  
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Ysgol Evan James 

Cynhaliwyd noson ffarwel i dair aelod o staff Ysgol Evan James 

yng Ngwesty Parc Treftadaeth Y Rhondda. Yn y llun mae - Anti 

Sheelagh (ysgrifenyddes yr ysgol Mrs Sheelagh Riley), Mrs 

Delyth Blainey (athrawes) a Mrs Gillian Frowen 

(cynorthwywraig) 

Ysgol Llanhari yn 40 
 

Mae Ysgol Gyfun Llanhari yn 40 mlwydd oed eleni, ac mae 

Ffrindiau Llanhari am nodi’r ffaith trwy gynnal parti. 

   Bydd y parti yn gyfle i gyn-ddisgyblion, cyn-athrawon neu 

unrhywun arall sydd wedi bod yn rhan o deulu mawr Llanhari 

dros y blynyddoedd, i ddod at ei gilydd i ddathlu. 

   Hoffwn trwy eich papur, gynnig gwahoddiad gwresog i bawb 

a fu ers ei dechrau ym 1974 gyda Merfyn Griffiths yn 

Brifathro, yn rhan o’i hanes. Yn y dechrau roedd plant yn dod o 

ardaloedd mor wasgaredig â Chaerdydd a Maesteg, felly mae 

cylch eang o bobl wedi bod trwy gatiau Llanhari dros y 

blynyddoedd. 

   Cynhelir y parti nos Sadwrn 18 Hydref yng Nghlwb Athletau 

Pontyclun. Bydd y noson yn gyfle i glywed ambell i hanesyn 

gan gyn-ddisgyblion ond yn bwysicach bydd yn gyfle i ddathlu 

hanes yr ysgol a mwynhau rhannu atgofion a chwrdd â hen 

gyfeillion. Pris y tocynnau yw £10 fydd yn cynnwys lluniaeth. 

   Mae gan Ffrindiau Llanhari dudalen ar Facebook a bydd y 

manylion ar gael yna. Bydd modd archebu tocynnau trwy 

danfon siec yn daladwy i Ffrindiau Llanhari i’r ysgol. Edrychaf 

ymlaen at glywed gennych. 

Danny Grehan, Cadeirydd Ffrindiau Llanhari 

Bydd Hydref 22 yn ddyddiad arbennig 

i 25 o aelodau’r Urdd, wrth iddynt 

gychwyn ar eu taith i Batagonia diolch 

i gydweithio rhwng Urdd Gobaith 

Cymru a Mentrau Iaith Cymru. Yn eu 

mysg bydd George Marsden o Ysgol 

Cwm Rhymni; Charly Ann Brookman 

o Ysgol Garth Olwg; Tyler Richards o 

Ysgol Cymer Rhondda a Rhydian 

Jenkins o Ysgol Gyfun Gymraeg 

Llangynwyd. 

   Byddant ym Mhatagonia am 10 

diwrnod, ac yn ogystal â chael blas o ddiwylliant Archentaidd-

Gymreig y wlad wrth i’r trigolion baratoi i ddathlu 150 o 

flynyddoedd ers i’r Cymry cyntaf gyrraedd y wladfa, byddant yn 

gwneud gwaith gwirfoddol megis cynorthwyo yn yr Ysgol 

Feithrin, sesiynau adeiladu tîm yng Ngholeg Camwy ac ymweld 

â’r henoed yn yr ardal sy’n siarad Cymraeg. Roedd angen i’r bobl 

ifanc godi £2,400 yr un, ac mae pob un wedi llwyddo i gyrraedd 

eu targed.  

   Yn ôl Lleucu Siôn, o’r Urdd, fydd yn arwain y daith ym 

Mhatagonia: “Mae’r daith i Batagonia yn gyfle gwych i bobl ifanc 

gael profiad unigryw a bythgofiadwy gyda chriw o gyfoedion. 

Rydym yn mawr obeithio y bydd y daith eleni yn agoriad llygad 

i’r bobl ifanc ac yn cynnig profiadau anhygoel fydd ar gof a chadw 

am byth. Diolch i griw Mentrau Iaith am eu cefnogaeth wrth 

drefnu’r daith, ac mae cyfraniad y criw sy’n gweithio allan ym 

Menter Patagonia yn amhrisiadwy i ni wrth gadarnhau’r manylion 

cyn yr hydref. Rydym yn edrych ymlaen at gyrraedd yno wrth i’r 

trigolion baratoi ar gyfer eu dathliadau 150 o flynyddoedd.” 

George Marsden, Cwm 

Rhymni a Charly Ann 

Brookman, Gartholwg. 

Patagonia 2014 - Criw’n paratoi ar gy-
fer profiadau gwych 
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Sioe haf y disgyblion ieuengaf. 

Lluniau o sioe CA2 “Oliver”  

Priodas Amanda a Gwion yn Efail Isaf (tudalen 7) 

Ysgol Llantrisant 

Natalie Siân Samuel yn derbyn gradd dosbarth cyntaf mewn 

nyrsio o Brifysgol De Cymru  (tudalen 10) 

Elina  Thomas-Jones,  

Creigiau (tudalen 10) 

Nerys Blue, Llantrisant 

(tudalen 5) 

Carey Williams 

yn dathlu 80  

(tudalen 7) 
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Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Hwyl fawr 

Pob hwyl i Mrs Ceri Llewellyn (Dosbarth 

1 gynt) ar ei phenodi’n Swyddog Hyfford-

diant a Chefnogaeth gyda Chonsortiwm 

Canolbarth y De.  Gobeithiwn y bydd Mrs 

Llewellyn yn dychwelyd atom ymhen y 

flwyddyn.  Dymuniadau gorau hefyd i Mr 

Leon Morgan sydd wedi bod gyda ni ers 

blwyddyn, yn gweithio gydag unigolion 

ar draws yr ysgol.  Bydd Mr Morgan yn 

dechrau ar gwrs TAR yn Abertawe ym 

mis Medi. 

 

Sioeau Haf 

Bu pob disgybl yn perfformio mewn 

sioeau Haf yn yr ysgol yn ddiweddar ac 

roedd graen ar berfformiadau pob un.  

Rhwng y 15fed a’r 17eg o Orffennaf, bu 

CA2 yn perfformio’r sioe gerdd “Oliver”.  

Llongyfarchiadau i Siôn Pari, Jacob Nor-

ris, Charlotte Simcock  ac Ella Maddock a 

gynlluniodd y logos ar gyfer y tocynnau. 

 

Blwyddyn 6 

Fe gymerodd disgyblion Blwyddyn 6 ran 

mewn dau weithdy yn ystod mis Gorffen-

naf – sef Cynllun Saff dan ofal yr heddlu 

a thrafodaethau yng nghwmni’r nyrs 

ynglyn â thyfu i fyny.  Ddechrau Gorffen-

naf fe gawsant barti gadael arbennig yn 

Ngwinllan Llannerch – roedd hi’n noson 

hyfryd iawn ac yn gyfle i edrych nôl dros 

eu cyfnod yn yr ysgol.  Diolch i’r rhieni 

am drefnu a phob lwc i’r disgyblion fydd 

yn dechrau yn Ysgol Gyfun Llanhari, 

Ysgol y Cymer ac Ysgol y Pant ym mis 

Medi. 

 

Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i Jac Clay a Tomi 

Booth o Flwyddyn 5, ar gael eu dewis yn 

aelodau o garfan pêl-droed Rhondda Cy-

non Taf, yn ddiweddar. 

 

Ar y teledu! 

Gwyliwch allan am rai o’r disgyblion ar 

Stwnsh ar S4C ym mis Medi.  Fe aeth 

Siôn Pari, Luke James, Alex Potter, Ryan 

Wheeler, Erin James, Mali Lloyd, Gethin 

Evans ac Ioan Watkins i Gaerdydd i gym-

ryd rhan mewn cwis yn ddiweddar.  

Llongyfarchiadau mawr i Luke a enillodd 

ddwy rownd – derbyniodd nifer helaeth o 

wobrau’n cynnwys tabled, cit drymiau, 

gwneuthuriwr candi fflos, ffynnon siocled 

a llawer mwy! 

 

Diolch 

Diolch i’r disgyblion a’r rhieni am gef-

nogi elusen “Cheeky Monkey” eto eleni.  

Llwyddwyd i godi £1154.  Diolch hefyd i 

bawb a gefnogodd y ddawns haf  – cod-

wyd £4900 tuag at goffrau’r gymdeithas 

rieni ac athrawon.  Gwych! 

Gohebydd y mis - Rhiannon Price 

 

Babis – o Lantrisant i Dubai 

Llongyfarchiadau mawr i Marged a 

Matthew ar enedigaeth eu merch fach ar 

Orffennaf 14. Ei henw yw Mali. Roedd yn 

pwyso 8 pwys a 2 owns. Mae Marged yn 

ferch i Wyn a Beth Thomas sy’n byw yn 

Llantrisant ac maent wrth eu boddau 

gyda’u hwyres fach gyntaf. 

   Daeth babi arall i’r byd yn Dubai, ar 

Orffennaf 16, sef Thomas Daniel Lamb, 

mab cyntaf i Robert a Sim Lamb. Mae 

rhieni Robert, Eirlys a Steve, yn byw yn 

Llantrisant a dyma’r trydydd ŵyr iddynt 

hwythau. Croeso mawr i Thomas oedd yn 

8 pwys ac 8 owns yn cael ei eni, a thaith 

hwylus a diogel i Eirlys sy’n hedfan allan i 

Dubai ddydd Iau, Gorffennaf 24, i weld yr 

ŵyr bach newydd. 

   Ganwyd ail ferch fach i Mared a Gareth 

ar Orffennaf 16 hefyd.  Mae Mared yn 

ferch i Llinos a Bob Swain. Teifi Eleri 

Bryn yw ei henw ac roedd yn pwyso deg 

pwys  a chwe owns. Mae ei chwaer fawr 

Greta yn falch iawn ohoni. Dyma’r 

chweched ŵyr/wyres i Llinos a Bob. 

Maent yn gyfoethog iawn!. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau enfawr i Dr. Mari 

Robert, sef merch Guto a Glenys o Cross 

Inn, sydd wedi cael swydd barhaol yn 

Ysbyty’r Waun, Caerdydd, fel 

Ymgynghorydd Anaestheteg Plant. Bydd 

plant y ddinas a fydd yn derbyn 

llawdriniaeth yn yr ysbyty mewn dwylo da 

iawn felly! 

   Hefyd mae’n debyg bod Dr. Non Morris, 

gwraig Iestyn Morris (mab i’r diweddar 

John a Mererid) o Dŷ Isaf, Meisgyn wedi 

cael swydd fel Ymgynghorydd 

Anaestheteg yn Ysbyty Brenhinol Gwent. 

Llongyfarchiadau mawr ! 

 

Ras arbennig 

 Ddydd Sadwrn, 19 Gorffennaf, bu Sian 

Evans, a'i merched Catrin a Gwenan 

(Pontyclun) a chwaer Sian, Nia, a'i merch 

Bethan, yn ceisio cwblhau sialens yr 

“Yorkshire Three Peaks”. Roeddent wedi 

penderfynu gwneud hyn i godi arian i 

elusen Cymdeithas Alzheimer er cof am 

dad Sian a Nia, yr Athro D Ellis Evans. 

Am 6.00 y bore ymunon nhw gyda dros 

400 o bobl eraill yn Horton in Ribblesdale 

i ddechrau taith dros fynyddoedd Pen-y-

ghent, Whernside ac Ingleborough. 

Dywedodd Sian: "Roedd yn un o'r pethau 

anoddaf rwy' wedi ei wneud erioed. Roedd 

y tywydd, oedd wedi bod mor hyfryd nes 

dydd Gwener, wedi torri, ac roedd yr 

amodau yn ofnadwy ac wedi gwaethygu 

wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen - gwlyb, 

mwdlyd, llithrig, oer a niwlog ar y copaon, 

dwym yn y cymoedd. Nid oedd posib i ni 

wneud y daith i gyd ond llwyddon ni i 

ddringo dau o'r mynyddoedd (yn cyfateb i 

5200 troedfedd) a chwblhau bron 20 

milltir o'r 26. Ond rwyn falch iawn o'r hyn 

wnaethon ni gyflawni." Roedd y grŵp 

wedi bod yn casglu arian ar-lein ar safle 

Just Giving, a llwyddon nhw i godi ymhell 

dros fil o bunnoedd i gyd. Aiff hyn tuag at 

helpu pobl sy'n dioddef o dementia a'u 

teuluoedd. 

 

Cyfarchion penblwydd 

Dymunwn benblwydd hapus iawn i Meinir 

Rees o Feisgyn sydd yn dathlu penblwydd 

arbennig y mis yma. Paid a phoeni, 

Meinir, rwyt yn dal yn ifanc iawn! 

 

Campau arbennig. 

Criced Morgannwg Ganol dan 10 oed. 

Llongyfarchiadau i Dafydd Powell a Rhys 

Morgan o Feisgyn am gynrychioli 

Morgannwg Ganol tair gwaith yn erbyn 

siroedd eraill ac am guro Ysgol Millfield. 

 

Mabolgampau. 

Llongyfarchiadau i Rhys Morgan am 

ennill gwobr Athletwr y Flwyddyn - 

blwyddyn 7 yn ysgol Llanhari 

 

Rafftio Rhyngwladol. 

Bu Nerys Blue, merch John a Beryl 

Rowlands o Lantrisant, yn cystadlu yn 

unigol ac  fel aelod o dim, ym 

mhencampwriaeth Rafftio Ewrop 

gynhaliwyd yn Bratislava yn ddiweddar. 

Cipiwyd  tair medal ganddynt gan 

gynnwys un aur, un arian ac un efydd, ac 

fel tîm, daethant yn ail allan o 13 tîm. Mae 

Nerys nawr yn edrych ymlaen at deithio i 

Brasil ar gyfer y gystadleuaeth nesaf.  Pob 

hwyl i ti Nerys a’r tîm. (gweler y llun o 

Nerys) 

 

Perfformio yn Neuadd Albert Llundain 

Dros benwythnos Gorffennaf  26-27 fe 

deithiodd Llinos Swain i Lundain i ganu 

gyda Chorws Y BBC yn Neuadd Albert, 

yn un o nosweithiau’r “PROMS”. 

Roeddent yn perfformio Requiem Durufle, 

gyda chôr Ieuenctid Cymru.  Roedd ŵyr 

Llinos, Teilo, mab  Carys (Swain gynt), yn 

canu gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid 

Cymru. Oni bai  bod  merch Llinos, 

Mared, wedi rhoi genedigaeth i Teifi yr  

wythnos flaenorol, byddai aelodau o dair 

cenhedlaeth o’r un teulu wedi bod ar 

lwyfan Neuadd Albert ar yr un noson! 

Tipyn o gamp! Teilo -  pob hwyl i ti ar y 

cystadlu ar yr unawd cerdd dant dan 21 

oed, a’r ddeuawd cerdd dant yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli!  

 

Newyddion y mis nesaf at  Awen Mai   

rhys@rhysevans.demon.co.uk  os 

gwelwch yn dda. 

mailto:rhys@rhysevans.demon.co.uk
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Ysgol Llanhari 
(lluniau tudalen 16) 

Seremoni Graddio dosbarthiadau 

Meithrin 

Llongyfarchiadau mawr i’r plant yn y 

dosbarthiadau meithrin sydd wedi graddio 

eleni.  Roedd pob un wedi paratoi het 

raddio liwgar oedd â lluniau ohonynt yn 

ystod eu blwyddyn gyntaf yn Ysgol 

Llanhari. Perfformiodd y plant ganeuon 

hyfryd o flaen y gynulleidfa cyn mynd i 

dderbyn eu tystysgrifau oddi wrth Mr 

Stephens a oedd yn falch iawn o bob un 

ohonynt. Edrychwn ymlaen at eich gweld 

ym mis Medi! 

 

Ymweliad Haf i Ynys y Bari 

Cafodd yr Adran Gynradd ddiwrnod 

arbennig yn Ynys y Bari! Aeth bob un i 

‘Adventure Island’ i chwarae gyda’r 

amrywiaeth o bethau sydd yna fel y peli o 

bob lliw a llun. Roedd pawb wedi 

ymddwyn yn arbennig ac wedi chwarae yn 

hyfryd gyda’i gilydd wrth fynd lawr y 

llithren, dringo i fyny’r grisiau enfawr a 

neidio ar y castell sboncio. Cawsom ginio 

yno cyn mynd i lawr at y traeth i gael hwyl 

yn adeiladu cestyll tywod! Roedd yr haul yn 

gwenu tra’n bod ni ar y traeth tan y funud 

olaf wrth i ni gerdded nôl at y bws pan 

ddaeth cawod o law! Cafodd bob un 

ddiwrnod hyfryd! 

  

Diwrnod Môr Ladron 

Cafodd  plant yr Adran Gynradd ddiwrnod 

arbennig wedi gwisgo fel môr ladron yn 

mwynhau’r gwahanol weithgareddau a 

baratowyd! 

  

Aelodau newydd 

Croeso mawr i athrawes newydd dosbarth 

Lleucu Llwynog, Miss Elin Williams.  Mae 

hi’n dod atom ni o Ogledd Cymru ac yn 

frwd iawn i ymuno â Theulu Llanhari. 

Hefyd mae Miss Davies wedi bod yn 

gweithio gyda ni yn nosbarth Gwion 

Gwiwer fel rhan o’i chwrs a bydd hyn yn 

parhau ym mis Medi. Pob hwyl i’r ddwy 

ohonoch chi. 

 

Band Roc a Pop 

Caswom y pleser o wahodd Band Roc a 

Pop y sir i'r Adran Gynradd y tymor yma. 

Perfformiodd y band lwyth o ganeuon 

adnabyddus i'r plant a cafodd rhai ohonynt 

gyfle i chwarae rhai o'r offerynnau - sêr y 

dyfodol o bosib! 

 

Ymweliad Blwyddyn 6 
Bu Blwyddyn 6 ar ddau ymweliad arall â’r 

ysgol y mis hwn – Diwrnod Gwyddoniaeth 

Fforensig a’r Diwrnod Chwaraeon.  

Edrychwn ymlaen yn fawr at eu croesawu 

atom fel ein Blwyddyn 7 newydd ym mis 

Medi!  

 

Ffrindiau Llanhari 

Diolch i Ffrindiau Llanhari am drefnu 

Dawns Haf hyfryd ym Maenor Meisgyn ym 

mis Gorffennaf.  Mae calendr llawn 

digwyddiadau wedi ei drefnu gan Ffrindiau 

Llanhari ar gyfer y flwyddyn nesaf gan 

gynnwys Parti 40 ym mis Hydref i ddathlu 

deugain mlwyddiant yr ysgol.  Croeso 

mawr i bawb! 

 

Hyrwyddwr Kick-Off Llanhari yn RhCT 

Microsoft Office 2013  

Yn ddiweddar cymerodd grŵp o 

ddisgyblion Blwyddyn 9 yr Ysgol, o dan 

gyfarwyddyd Mr Paul Greene, Arweinydd 

Pwnc  TG,  ran yng  nghystadleuaeth 

Pencampwriaeth Kick Off drwy sefyll 

arholiad Microsoft PowerPoint Arbenigol 

Office 2013. Llwyddodd y disgyblion – 

Shannon Taylor, Guto Pari, Llewelyn Lloyd 

a Beca  i gwblhau arholiad heriol yn 

llwyddiannus a chael eu eu cynnwys mewn 

cystadleuaeth i ennill gwobr arbennig. Mae 

Pencampwriaeth RhCT Microsoft Office 

2013 yn gystadleuaeth unigryw i RhCT sy'n 

profi sgiliau mewn ystod o gymwysiadau 

Microsoft ac yn cynnig rhai gwobrau 

gwych. 

   Bu un disgybl  lwcus iawn  o Lanhari yn 

ddigon ffodus i ennill y brif wobr sef pecyn 

Microsoft Xbox Un a FIFA 14. 

Llongyfarchiadau mawr i Llewelyn Lloyd o 

Flwyddyn 9 am gyflawni hyn. 

   Mae Ysgol Llanhari wedi bod yn un o 

Academïau peilot TGCh Microsoft ers 

Medi 2013, gyda nifer o staff a disgyblion 

yn cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus 

mewn  MOS PowerPoint, Excel a Word. 

 

Gwobrwyo presenoldeb uchel 

Enillodd Rhiannon Griffiths o Flwyddyn 10 

wobr ‘Attend and Achieve’ RhCT y tymor 

hwn am bresenoldeb uchel ac agwedd 

bositif iawn tuag at ei hastudiaethau yn yr 

ysgol er gwaethaf sawl llawdriniaeth fawr 

ar ei choes dros y blynyddoedd diwethaf.  

Cyflwynwyd Kindle Fire i Rhiannon a dau 

docyn i Benwythnos Fawr Pontypridd.  Da 

iawn ti Rhiannon. Enillodd nifer o 

ddisgyblion blynyddoedd 7 – 10  docynnau 

i Benwythnos Fawr Pontypridd hefyd fel 

cydnabyddiaeth gan Rhondda Cynon Taf 

o’u presenoldeb uchel.  Da iawn bawb! 

 

Mabolgampau’r Adran Uwchradd 

Cafwyd diwrnod bendigedig ddydd Gwener 

yr 11 eg o Orffennaf ar gaeau’r ysgol gyda 

phob disgybl ( a bron pob aelod o staff!) yn 

cymryd rhan mewn o leiaf un gystadleuaeth 

ym mabolgampau’r Ysgol.  Diolch yn fawr 

iawn i Mr Roberts, Arweinydd Pwnc 

Addysg Gorfforol a Mrs Iola Davies am 

drefnu’r diwrnod.  Llongyfarchiadau mawr 

i lys Aran am  hawlio tarian y buddugwyr – 

tarian newydd yn rhodd i’r disgyblion gan y 

Pennaeth, Mr Meirion Stephens ar ei 

ymddeoliad. 

 

“Mission Discovery” 

Ym mis Gorffennaf bu Rhiannon Williams 

o Flwyddyn 12 yn ddigon ffodus i dreulio 

wythnos yn Ngholeg Kings yn Llundain fel 

rhan o gynllun ‘Mission Discovery’.   

Dyma ran o’i dyddiadur: 

Diwrnod 1 

Cyflwyniad i fyd ymchwilio ym 

meicroddisgyrchiant oedd y diwrnod cyntaf  

Cafwyd darlithiau gan ofodwr llwyddiannus 

iawn o’r enw Mike Foale, hyfforddwr 

gofodwyr Michelle Ham ac arbenigwr 

Physiology gofod o King’s College o’r enw 

Dr Steven Harridge.  Ffocws y dydd oedd 

bondio fel tîm yn barod i ddechrau 

datblygu’r prosiect ddydd Mawrth.  Yn y 

nos aethom i “Covent Garden” er mwyn 

gwneud tipyn o siopa ysgafn a mwynhau 

golygfeydd y ddinas. 

Diwrnod 2 

Ffocws yr ail ddiwrnod oedd dechrau 

paratoi ar gyfer yr arbrawf.  Yn y bore 

cafwyd cyfres o ddarlithoedd gan Mike 

Foale,  Bernard Whittington,  Chris Barber,  

Dr Julie Keeble,  Michelle Ham a Dr James 

Clark.  Diddorol iawn oedd clywed Mike 

Foale yn sôn am ei ddiddordeb yn y gofod 

ers  yn blentyn ifanc.  Disgrifiodd ei waith 

yn trwsio’r telesgop Hubble ac arbed gorsaf 

ofod Mir.  Disgrifiodd Michelle Ham stori’r 

gofodwr Ronald McNair,  yr ail ofodwr du  

i gael ei anfon i’r gofod ac a fu farw yn 

nhrychineb “Challenger”.   

   Yn y prynhawn dechreuon ni fel grwpiau 

feddwl am syniadau posibl ar gyfer y 

prosiect.  Yn y nos cerddon ni ar hyd yr 

afon Tafwys ac aethon ni ar ymweliad byr 

i’r “Tate Modern”. 

Diwrnod 3 

Roedd mwyafrif y diwrnod wedi ffocysu ar 

ddatblygu’r arbrofion. Cafwyd cwpl o 

ddarlithiau yn ogystal.  Roedd un o’r rhain 

oedd gan Dr David Green o “King’s 

College” ar sut mae’r ymennydd yn ymateb 

i feicroddisgyrchiant. Cafwyd darlith gan 

myfyriwr PhD o King’s College  am ei 

phrofiad hi ar y “Vomit Comet”. Cafwyd 

cyfarfod dros Skype gyda Jay Honeycutt – 

cyn-gyfarwyddwr canolfan gofod Kennedy.   

Yn y prynhawn gwnaethom wylio’r ffilm 

“Gravity” ac mi wnaeth Dr David Green,  

Michelle Ham a Mike Foale ddadansoddi’r 

ffilm gan uwcholeuo gwallau ynglyn â 

chywirdeb y ffilm.  Yn ogystal â hyn aethon 

ni ar drip o gwmpas Llundain gan gweld 

“Tower Bridge”,  “The Monument” a’r 

“HMS Belfast”. 

Diwrnod 4 

Roedd mwyafrif y diwrnod unwaith eto 

wedi ei roi i ddatblygu’r prosiectau. Cafwyd 

cyflwyniad gan Dr Thais Rossamano ar sut 

mae’r ysgyfaint yn newid mewn 

meicroddisgyrchiant. Yn ogystal â hyn 

cafwyd cyflwyniad ar sut mae’r system 

cardiofasgiwlar yn newid mewn 

meicroddisgyrchiant.    

Diwrnod 5 

Ar y diwrnod olaf cyflwynon ni ein 

prosiectau.  Prosiect fy ngrŵp oedd 

cymharu ansawdd y crisialau bitiscetin sy’n 

tyfu mewn meicroddisgyrchiant ac ar y 

ddaear.  Roedd ymchwil cynharach yn 

dangos fod proteinau ac inswlin yn 

cynhyrchu crisialau mwy, mwy sefydlog, 

mwy pur ac felly yn fwy defnyddiol yn 

feddygol mewn feicroddisgyrchiant.  

Roedden ni’n disgwyl gweld yr un patrwm 

gyda bitiscetin.  Datblygon ni’r prosiect 

yma gan fod bitiscetin, sydd wedi ei ynysu 

o wenwyn y gwiber pwff, yn cael ei 

ddefnyddio mewn triniaeth cancr gan ei fod 

yn achosi cyfludiad platenau.    

   Wythnos arbennig! 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Graddio 

Llongyfarchiadau gwresog i Gwenno, 

merch Geraint a Caroline Rees, 

Penywaun ar dderbyn gradd mewn 

Astudiaethau Crefyddol o Brifysgol 

Caerfaddon. Llongyfarchiadau hefyd, 

Gwenno, ar ddathlu dy ben-blwydd yn 

un ar hugain ddechrau mis Gorffennaf. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Celt ac Enfys 

Hughes, Nant y Felin ar enedigaeth eu 

hwyres fach newydd. Ganed Elsi Mai i 

Dylan ac Amy ddiwedd mis Mehefin. 

Mae Anti Lois wrth ei bodd gyda’i nyth 

fach newydd. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad i Kim, 

Gary a Carys Raison ar farwolaeth tad 

Kim yn ddiweddar. Bu farw William 

Euros Lloyd Rees, Tonteg, ddiwedd mis 

Mehefin ar ôl dioddef salwch hir. 

Offthalmolegydd Ymgynghorol yn 

Ysbyty Dwyrain Morgannwg oedd Bill 

tan ei ymddeoliad. Gweithiodd Bill a 

Shirley, ei briod, yn ddygn iawn i 

gynnal gweithgareddau Pwyllgor Rhieni 

Ysgol Gynradd Garth Olwg ganol y 

ganrif ddiwethaf, gan ddal i gefnogi’r 

ysgol fel llywodraethwr tan iddo golli ei 

iechyd. Estynnwn ein cydymdeimlad i 

Shirley, y merched a’r teulu i gyd. 

 

Priodas    (Llun tudalen 4) 

Llongyfarchiadau i Amanda Percy a 

Gwion Evans ar eu priodas yn Y 

Tabernacl ar Orffennaf 19eg. Cafodd 

Amanda ei chodi yn y pentref ac aeth i 

Ysgol gynradd Garth Olwg ac Ysgol 

Llanhari. Brodor o ardal Llandysul yw 

Gwion. Roedd Amanda’n edrych yn 

hyfryd mewn gwisg laes o liw ifori. Y 

gwas priodas oedd Owain, brawd 

Gwion. Roedd gan Amanda chwech o 

forwynion, Catherine Glover, Megan 

Carey, Fflur Mitchell, Jessica Beynon, 

Glain Ifan a Ceri Beynon. Bu’r ddau 

was bach, Tomos Mitchell a Meredydd 

Ifan yn ofalus iawn yn cario’r ddwy 

fodrwy ar glustog bach pob un. 

Gweinyddwyd y gwasanaeth priodas 

gan Y parchedig Eirian Rees yn cael ei 

gynorthwyo gan y Parchedig Guto Prys 

ap Gwynfor a’r Parchedig Eric Roberts. 

Cafwyd darlleniadau gan Ffion 

McCarthy a Joanne DeBurgh, ffrindiau 

Amanda. Yr organydd oedd D. Carey 

Williams a chafwyd eitem gerddorol 

gan ffrindiau’r pâr ifanc tra roeddynt yn 

arwyddo’r gofrestr. Treuliodd y ddau ei 

mis mêl yn Fietnam. 

 

Diolch 

Dymuna Carey ddiolch o galon am bob 

neges a dymuniad da ar achlysur ei ben-

blwydd yn bedwar ugain oed. Mae’n 

ddiolchgar i aelodau’r capel yn y 

Tabernacl am drefnu dathliad mor 

arbennig ac am yr anrheg hael. Diolch 

hefyd i’r criw ffrindiau am eu cardiau 

a’u haelioni hwythau. 

 

Pob lwc 

Dymunwn yn dda i nifer o blant y 

pentre’ sydd yn camu ymlaen o addysg 

gynradd i addysg uwchradd yng Ngarth 

Olwg eleni. Dwi am enwi’r plant yma 

gan mod i’n gwybod bod amryw 

ohonynt yn ddarllenwyr brwd Tafod 

Elái. Pob lwc i Brengain Rhys, Steffan 

West, Huw Griffiths, Gruffudd Roberts, 

Siôn Elfyn, Megan Ackerman, Emmie 

Porter, Wil Thomas a Daniel Doyle.  

Llongyfarchiadau i ieuenctid y pentre a 

sicrhaodd ganlyniadau wrth eu bodd yn 

ystod yr Haf, a phob hwyl i’r myfyrwyr 

hynny sy’n ail-afael yn eu gwaith yn y 

Colegau. 

 

“Bore Da, Rhydian” 

Mae’n braf cael siarad Cymraeg gyda’n 

postman yn y bore yn Efail Isaf. Mae 

Rhydian Evans yn gyn-ddisgybl Ysgol 

Pont Siôn Norton ac Ysgol Gyfun 

Rhydfelen. Felly cofiwch ei gyfarch yn 

y Gymraeg yn y bore! 

 

Y Tabernacl 
Aelod fach newydd i’r Ysgol Sul 

Croeso i aelod fach newydd i’r Ysgol 

Sul. Mae Gwen Elen yn chwaer fach i 

Elis Llew sydd yn aelod selog o’r Ysgol 

Sul yn barod. Merch fach Carys a Rob 

yw Gwen Elen ac yn wyres i Siân ac 

Emlyn Penny Jones. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Siân Elin Jones yn ei phrofedigaeth o 

golli ei thad yn ddiweddar. Bregus iawn 

fu iechyd Mr Jac Jones ers blynyddoedd 

lawer a mawr fu gofal Siân a Matthew 

amdano. Cynhaliwyd ei angladd yng 

Nghapel Llwyn Rhydowen, Llandysul 

ac yn yr Amlosgfa yn Llanelli ar 

Orffennaf 23ain. 

 

Penwythnos i’r teulu yn Llangrannog 

Oes awydd arnoch dreulio penwythnos 

yn Llangrannog? Cysylltwch â Lowri 

Roberts neu Catrin Rees os hoffech 

fwynhau holl weithgareddau’r gwersyll 

a chymdeithasu gyda’ch cyd-aelodau ar 

benwythnos Hydref 17-19eg. 

 

Trip yr Ysgol Sul 

Mae trip yr Ysgol Sul yn mynd i Sŵ 

Bryste ddydd Sadwrn, Medi 20fed. 

Cysylltwch â Bethan, Catrin neu Lowri 

am fanylion y daith. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Medi 

Medi 7fed  Gwasanaeth Cymun dan ofal 

Aelodau’r Efail Isaf 

Medi 14eg  Y Parchedig Aled Edwards 

Medi 21ain  Elenid Jones 

Medi 28ain  Emlyn Davies 

 

Llongyfarchaidau 

Llongyfarchiadau i Mrs Sylvie Smith 

Wood Street  a ddathlodd ei 

phenblwydd yn 99 oed.  Derbyniodd 

lawer o gardiau ac anrhegion gan y 

teulu, ffrindiau a chymdogion.  Dymu-

niadau gorau am   lawer penblwydd eto .  

                     

Cymdeithas Hanes 

Mae’r Gymdeithas Hanes yn cyfarfod 

yn rheolaidd ac yn casglu deunyddiau er 

mwyn cyhoeddi rhagor o lyfrau a gosod 

rhagor o luniau ar y we’.              

Grammy i Geraint 

Llongyfarchiadau i Geraint Roberts, 

mab Merle a Jack, ar ennill Grammy.  

Cerddor hunan-gyflogedig sy’n byw yn 

Llundain erbyn hyn yw Geraint ac mae 

wedi ennill ei Grammy am ei gyfraniad 

at gerddoriaeth y ffilm Star Wars.  Cyf-

lwynir y wobr iddo mewn seremoni yn 

yr Unol Daleithiau y flwyddyn nesaf.  

Felly brysiwch wella Merle ar gyfer y 

daith fawr ar draws yr Iwerydd. 

 

Urddo i’r Orsedd 

Mewn seremoni yn heulwen braf Ei-

steddfod Llanelli urddwyd Helen Pros-

ser i’r Orsedd am ei gwaith yn brwyd-

ro’n galed dros hawliau’r Gymraeg ac 

mae ganddi’r brwdfrydedd a’r egni i 

ddenu’r di-Gymraeg at ein hiaith. 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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CORNEL   

Y  P L
ANT  

 

Tymor Newydd 
Clwb Rygbi Pontypridd 

Mae tymor newydd ar y gorwel i Glwb 

Rygbi Pontypridd, gyda’r disgwyliadau yn 

enfawr wedi llwyddiant aruthrol y tymor 

blaenorol. Cyflawnodd Ponty yr orchest o 

ennill y dwbwl cenedlaethol – Cwpan ac 

Uwch-Gynghrair Cymru – a hynny am yr 

ail flwyddyn yn olynol. 

   Mae’r garfan lwyddiannus wedi aros 

mwy neu lai ynghyd ar gyfer y tymor i 

ddod, gyda chyfuniad effeithiol o 

chwaraewyr profiadol fel y canolwr a’r 

capten Dafydd Lockyer, yr wythwr Dan 

Godfrey a’r blaen-asgellwyr Wayne 

O’Connor a Rhys Shellard, a nifer o 

fechgyn ifanc hynod addawol o Academi’r 

Gleision, fel y bachwr Liam Belcher, y 

canolwr Garyn Smith a’r mewnwr Tomos 

Williams. 

   Bydd angen i’r garfan fod ar ei gorau i 

efelychu camp fawr y tymor blaenorol. 

Pontypridd yn sicr yw’r tîm y mae pawb 

am eu curo ac mae Uwch-Gynghrair y 

Principality yn argoeli i fod yn hynod o 

gystadleuol. 

  Mae clybiau fel Castell Nedd ac 

Aberafan wedi bod yn brysur yn cryfhau 

eu carfannau, ac mae un o enwau mawr y 

gorffennol, Glyn Ebwy wedi ennill 

dyrchafiad yn ôl i’r adran. 

   Mae gan Bontypridd nifer o gemau 

cyfeillgar wedi eu trefnu i baratoi ar gyfer 

y tymor newydd yn erbyn  Pontyclun, 

Llanymddyfri a Chymry Llundain, sydd 

newydd ennill eu lle yn Uwch-Gynghrair 

Lloegr. 

   Y nod i Bontypridd fydd efelychu, ac o 

bosib gwella ar lwyddiant y blynyddoedd 

diwethaf, a hynny drwy herio o ddifrif am 

Gwpan Prydain  ac Iwerddon. 

Cyrhaeddodd Ponty y rownd gyn-derfynol 

llynedd, gan frwydro i gêm gyfartal arwrol 

yn erbyn yr enillwyr Leinster, ond gan 

adael y gystadleuaeth ar nifer y ceisiau a 

sgoriwyd. 

   Bydd yn rhaid i Bontypridd herio 

Caerdydd mewn gêm ragbrofol cyn gallu 

camu ymlaen i Gwpan Prydain ac 

Iwerddon, a bydd y gêm yn erbyn tîm y 

brif-ddinas ar Heol Sardis ar Sadwrn 

cyntaf mis Medi yn her enfawr ynddi ei 

hun. 

   Os llwyddo, bydd Ponty yn mynd 

ymlaen i gwrdd â Bryste, Albanwyr 

Llundain a Connacht. Mae’r rhagolygon 

am y tymor i ddod yn hynod gyffrous, a’r 

disgwyliadau yn fawr wrth i garfan 

Pontypridd ddwyshau eu hymarferion a’u 

paratoadau ar gyfer y brwydrau mawr i 

ddod. 

   Mae tocynnau tymor eisioes ar werth o’r 

clwb, a’r gwerthiant ar gynnydd, sy’n 

awgrymu bydd Pontypridd unwaith eto yn 

mwynhau cefnogaeth niferus ac 

ymroddgar wrth herio am fwy o 

lwyddiant. 

   I weld yr holl newyddion am y tymor i 

ddod, galwch mewn i’r wefan – 

www.ponty.net 

Cyngerdd Cyhoeddi Gŵyl Cerdd 

Dant Porthcawl a'r Fro 

 

6yh Nos Iau Hydref yr 16eg, 2014 

Eglwys yr Holl Saint, Porthcawl 

£5 i Oedolion   Plant am Ddim 
 

Yr Ŵyl Gerdd Dant cenedlaethol yw 

gŵyl undydd mwyaf Cymru ac mae'n 

ddathliad o ddiwylliant Cymreig. Pob 

mis Tachwedd mae mwy na 1,200 o 

blant, pobl ifanc ac oedolion o bob cwr 

o Gymru a thu hwnt yn cymryd rhan 

mewn cystadlaethau sy'n amrywio o 

ganu gwerin Cymreig, i gerdd dant, 

adrodd, unawdau offerynnol ac ensem-

blau i ddawnsio gwerin. Mae'r Ŵyl 

Gerdd Dant hefyd yn denu dros 2,500 o 

gefnogwyr, gyda tua 50% ohonynt yn 

aros ym mro’r Ŵyl dros y penwythnos.    

    Mae rhaglen y gyngerdd cyhoeddi yn 

un amrywiol iawn gydag ysgolion 

Cyfrwng Cymraeg y fwrdeistref yn 

perfformio eitemau diddorol ar y cŷd â 

Chantorion Coeti a Dawnswyr Penyfai. 

Bydd Aelwyd yr Urdd Porthcawl hefyd 

yn perfformio ac yn datgan cywydd 

croeso y prifardd Mari George. 

   Bydd elw’r noson yn mynd tuag at 

ymgyrch codi arian Gŵyl Cerdd Dant 

Porthcawl a'r Fro 2015. 
   Tocynnau ar gael o Siop yr Hen Bont, 

ysgolion Cymraeg Bwrdeistref Sirol 

Penybont neu wrth y drws. 

http://www.ponty.net/


 Tafod Elái       Medi 2014 9 

TONTEG 
 

Gohebydd Lleol:  
Gill Williams 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

Gan fod ein tymor cyfarfodydd am 2013

-14 wedi dod i ben – ond i ailgychwyn 

am 2014-15 ar y 15fed o Fedi - mae’r 

nodyn hwn yn wahanol i’r drefn arferol 

yn yr ystyr nad yw yn ymwneud â 

chynnwys darlith. 

   Pleser arbennig i mi oedd gwrando ar 

ddwy raglen radio yn y gyfres Beti a’i 

Phobl a ddarlledwyd ar y 13eg ac 20fed 

o Orffennaf; mewn gwirionedd dwy ran 

o un sgwrs oeddent, gyda Beti yn holi’r 

gwyddonydd Yr Athro Syr John Meurig 

Thomas. Roedd ganddo stôr o atgofion 

o gyfnodau gwahanol ei yrfa amrywiol 

a’i gyflwyniad yn hynod gartrefol. 

Mae’n nodweddiadol ohono ei fod yn 

gwigo’i ddisgleirdeb academig yn ys-

gafn iawn. Ein braint ni yw cael byw yn 

yr un cyfnod ag ef. Os cewch gyfle i 

wrando arno’n traethu ewch ato beth 

bynnag ei destun. 

   Soniodd am nifer o bobl adnabyddus 

byd gwyddoniaeth ryngwladol y mae 

e’n dal mewn cysylltiad gyda nhw, yn 

bennaf yn nghyd-destun gwaith 

ymchwil penodol oherwydd, er ei fod 

mewn golwg dathlu ei 82 oed, mae’n dal 

i wneud ymchwil ym Mhrifysgol Caer-

grawnt. Maes ei ddiddordeb presennol 

yw datblygu dulliau ‘mwy gwyrdd’ o 

gynhyrchu neilon, deunydd cwbl all-

weddol i bawb yn yr oes bresennol hon. 

Cyfeiriodd at ei gysylltiadau gyda 

gwyddonydd o’r Almaen, sef, gŵr An-

gela Merkel, hithau hefyd wedi bod yn 

seren wyddonol, cyn troi at wleidyddi-

aeth. 

   Amlygodd ei gefnogaeth i ddulliau 

niwclear o gynhyrchu egni, gan nodi 

bod modd cadw trefn ar ddiogelwch er y 

peryglon. Cyfeiriodd at fendithion 

gwyddoniaeth niwclear ym maes trîn 

cancr, gan nodi ei fod ei hun yn y 

blynyddoedd diwethaf wedi dioddef o’r 

salwch ond wedi goresgyn y bygythiad. 

   Ar drywydd ysgafnach nododd ei 

hapusrwydd o wybod bod mwynyn 

(mineral) –meurigite – wedi ei enwi yn 

ffurfiol-rhyngwladol er anrhydedd iddo. 

Cydnabu fod llawer o bobl dros y byd 

wedi’i holi ynghylch ynganiad ei enw 

Meurig; ei gyngor iddynt yw meddwl 

am yr ymadrodd Saesneg, ‘ I send MY 

REGards’. Cawsom glywed am ei 

hoffter o farddoniaeth Dylan Thomas, 

gan ddyfynnu o’i gof linellau o Fern 

Hill. Serch hyn, ‘gwaradwyddus’ oedd 

dyfarniad y gwyddonydd ar fywyd per-

sonol y bardd. 

   Yn y Genedlaethol eleni bydd Syr 

John yn cyflawni dau orchwyl, yn 

cyflwyno’r Ddarlith Wyddonol a 

chyflwyno Anerchiad y Llywydd – 

‘Rwyn teimlo’n nerfus ynghylch y 

ddau’. Dyma gyfleoedd i bawb ohonom 

fod yng nghwmni y cawr dynol hwn. 

Cydymdeimlad        

Cymdeimlwn a Janet Rowlands,ei 

brodyr Alun a Huw Miller a'u teuluoedd 

ar golli eu mam Val ar ddechrau mis 

Gorffennaf wedi salwch hir. 

 

Ffarwelio 

Dymunwn yn dda i Eleri Roberts y Dell. 

Ar ôl blynyddoedd yn helpu mamau 

newydd Caerdydd, mae Eleri wedi 

ymddeol o'i gwaith fel bydwraig, ac  

erbyn i chi ddarllen hwn, mae'n bosib y 

bydd hi wedi symud yn ôl i'w chynefin 

yn Llanuwchlyn.  Dw i'n siwr bydd cyn 

aelodau Merched y Garth yn ymuno â fi 

i ddiolch iddi unwaith eto am yr holl 

waith a wnaeth yn trefnu llety a 

lluniaeth i ni.  Dymuniadau gore i ti 

'Leri. 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Llongyfarchiadau 

Ym mis Mai priodwyd Owen Williams 

a Caroline Lowe o Armagh, Iwerddon. 

Cynhaliwyd y seremoni yn Eglwys 

Gadeiriol Fetropolaidd Dewi Sant, 

Caerdydd. Mae Owen yn fab i Steve a 

Val Williams, Parc Prospect, Graigwen. 

Aled, brawd Owen oedd ei was. Yn 

ystod y gwasanaeth cafwyd darlleniad 

gan ffrind i’r par , Sara Lewis a chanodd  

Steffan Rhys Williams un o’r ystlyswyr. 

Mae Caroline yn athrawes anghenion 

arbennig yn yr ysgol newydd ym 

Mhenarth ac Owen yn gweithio i’r BBC 

yn Llandaf. Aethant ar eu mis mel i 

Fecsico. Maent wedi ymgartrefu yn 

Grangetown. 

 

Croeso nôl 

Dymuniadau gorau i Lowri a Marc Real 

a Lleucu fach yn eu cartref newydd ym 

Mhontypridd. Magwyd Lowri yng 

Nghilfynydd ac wrth gwrs mae Delyth a 

Graham wrth eu bodd eu bod nhw’n 

byw yn agosach iddynt. 

 

Swyddi 

Pob hwyl i Gwenno Jones wrth iddi 

ddechrau ei gyrfa fel athrawes yn Ysgol 

Gynradd Trelyn. Mae Gwenno yn ferch 

i Delyth a Niwc, Cilfynydd. 

   Dymuniadau gorau i Dr Neil Pike, 

Pontypridd sy’n dechrau fel pennaeth yn 

Ysgol Gymraeg Bodringallt,  Y 

Rhondda. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau a chroeso mawr i 

Henry Morgan, mab cyntaf i Robert a  

Katey Edwards, Meisgyn. Mae Henry 

yn ŵyr i Beryl a Dafydd Idris, Y Comin. 

 

Merched y Wawr 

Bydd y gangen yn cwrdd i drafod 

rhaglen y flwyddyn (a chael clonc a 

phaned wrth gwrs!) nos Iau, Medi 11eg 

yn Festri Capel Sardis am 7.30p.m. 

Croeso mawr i aelodau newydd. 

 

Clwb Llyfrau 

Dewch i gyfarfod cyntaf yr hydref yn Y 

Trattoria nos Fawrth, Medi 16eg am 

7.30 p.m. Byddwn yn penderfynu pa 

gyfrolau i’w trafod yn ystod y tymor. 

Dewch a’ch syniadau ar gyfer llyfrau 

Cymraeg a Saesneg. Cysylltwch â Jayne 

am fwy o wybodaeth(405837) 

GARW  
ganSion Eirian 

 

Diwedd yr 80au yn Nyffryn Aman. 

Mae’r byd yn newid i Llew, cyn löwr a 

chyn focsiwr. Nid dwylo garw’r dynion 

sy’n cynnal teuluoedd bellach, ond 

bysedd diwyd y gwragedd. Os yw 

gorwelion Llew yn culhau, mae 

gorwelion Sara ei wraig a Lowri ei ferch 

yn lledaenu i gyfeiriadau annisgwyl.  A 

gyda’r holl newidiadau mae seiliau’r 

aelwyd yn simsanu. 

   Drama newydd heriol am bobl a’u 

brwydrau mewn cyfnod o newid 

ysgytwol yn hanes diweddar Cymru. 

   Cast: Rhys Parry Jones, Eiry Thomas, 

Gwawr Loader, Sion Ifan 

Cyfarwyddo:  Betsan Llwyd 

   Yn agor yn Eisteddfod Genedlaethol 

Llanelli yna yn Chapter, Caerdydd, 

7.30yh Nos Fercher a Nos Iau, 1 a 2 

Hydref. 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Llongyfarchiadau mawr i ... 

... Dr. Owain Griffiths! Mae Owain newydd gymhwyso fel 

meddyg o Brifysgol Southampton - B.M./B.S. - ac wedi 

cychwyn ar ei waith yn yr Uned Gardiolegol yn Ysbyty 

Singleton, Abertawe. Pob llwyddiant i ti yn dy waith Dr. 

Owain! 

... Rosanna Stenner! Mae Rosanna wedi ennill gradd D.Ed. 

Psyc. ar ôl llawer o flynyddoedd o waith caled! Da iawn ti a 

phob llwyddiant yn dy swydd newydd yn gweithio i Awdurdod 

Rh.C.T. Bellach bydd yn cael ei hadnabod fel Dr. Stenner! Ac 

mae 'na ychwanegiad hyfryd i'r stori - waeth yn ystod mis 

Gorffennaf gwnaeth Rosanna ac Ifan Glyn, Pentyrch 

ddyweddïo! Pob hapusrwydd i chi eich dau! 

... Catrin Herbert ar ennill gradd 2i o Brifysgol Aberystwyth - 

un o'r myfyriwr cyntaf i raddio mewn Cymraeg Proffesiynol. 

Gwyliwch y gofod a gwrandewch ar donfeddi Radio Cymru os 

am wybod mwy am hanes Catrin.  

... Astrid Morgan - hefyd wedi sicrhau gradd dda o Brifysgol 

Southampton. Enillodd Astrid ei 2i mewn Ffrangeg a Sbaeneg 

a bydd yn parhau gyda'i hastudiaethau ym mis Medi tra'n dilyn 

Cwrs TAR Uwchradd yng Nghaerdydd. Pob llwyddiant! 

... Natalie Siân Samuel, ar ennill gradd dosbarth cyntaf mewn 

nyrsio o Brifysgol De Cymru - B.Sc. Nyrsio. Llongyfarchiadau 

mawr a dymuniadau gorau i ti yn dy swydd newydd. Carai 

Natalie ddiolch o galon i'w theulu a'i ffrindiau am eu 

cefnogaeth di-flino tra'n astudio am ei gradd. 

 

Stori Elina 

Deuddeg oed oedd Elina Thomas-Jones ac ar fin cychwyn yn 

Ysgol Plasmawr pan ganfu ei bod yn dioddef o'r cyflwr 

epilepsy. Ond ni adawodd Elina y cyflwr i'w phoeni na'i 

rhwystro rhag bwrw mlân gyda'i bywyd prysur - yn wir, trodd 

y cyfan yn rhywbeth positif! Roedd am addysgu ei ffrindiau am 

y cyflwr. Roedd am godi ymwybyddiaeth ymhlith ei 

chyfoedion ac yn fwy na hynny aeth ati i godi arian tuag at yr 

elusen Epilepsy Action Cymru! Bu'n cynnal raffles, yn gwerthu 

cacennau a'r bandiau garddwrn poblogaidd! Trwy ei 

hymdrechion llwyddodd Elina godi dros £600 i'r elusen! A 

hithau ond ym mlwyddyn 7 paratodd gyflwyniad am y cyflwr 

epilepsy a'i hymateb hi i'w deiagnosis er mwyn sicrhau bod ei 

chyd-ddisgyblion yn deall y cyflwr ac yn dysgu sut i ymateb 

pan fo'r galw. Merch fach aeddfed iawn fasai 'dw i'n siwr yn 

fodlon rhannu o'i phrofiad a chynorthwyo unrhywun garai 

siarad â hi am epilepsy. 

 

Gwellhad llwyr a buan i ... 

... Margaret Ellis-Owen. Rydym yn meddwl amdanat Margaret 

ac yn gweddio'n daer am lwyr wellhad dros fisoedd yr haf. 

... i Anwen Robbins dderbyniodd law-driniaeth go hegr yn 

ddiweddar ar y droed barodd gymaint o boen a gofid ar ôl y 

ddamwain haf llynedd. Gobeithio'n wir y daw gwellhad llwyr 

ar ôl y driniaeth ddiwethaf yma. 

 

Llongyfarchiadau mawr i ... 

... Blant Creigiau, Rhydlafar a Phentyrch yn Academi 

Berfformio Caerdydd 

 Perfformiwyd sioe wych Ysgwyd yr Ysgol gan Academi 

Berfformio Caerdydd yn ysgol Glantaf nos Lun Gorffennaf 

14eg. Llongyfarchion i Iestyn, Connor, Tom, Beca, Elan, 

Ffion, Zanelle, Angharad, Lowri, Freya a Mari ar 

Eisteddfod y Cymoedd  
 

Eleni byddwn yn cynnal Eisteddfod y Cymoedd am yr wythfed 

flwyddyn yn olynol. Cynhelir yr eisteddfod yn Ysgol Lewis i 

Ferched, Ystrad Mynach, nos Wener, 17eg o Hydref gan 

ddechrau am 5.00 o’r gloch.  

   Y beirniaid eleni yw Eleri Darkins a Wil Morus Jones 

(Cerddoriaeth), Anni Llŷn  (Llefaru a Llenyddiaeth Ieuenctid), 

Aled Gwyn (Llenyddiaeth Agored), Marie Evans (Dawns) a 

Gwyneth Davies (Ffotograffiaeth). Y cyfeilydd fydd Lowri 

Guy. 

  Mae  Ysgrifenyddion yr Eisteddfod, yn barod iawn i anfon 

atoch fwy o fanylion. Cysylltwch â Sian Griffiths: 02920 

889295 neu Sianpg@btinternet.com ; Linda White ar 02920 

882107 neu  lindacharnellwhite@gmail.com 

   Mae  croeso mawr yn eich disgwyl chi yn Ystrad Mynach 

nos Wener, 17eg o Hydref. 

R. Alun Evans Cadeirydd Eisteddfod y Cymoedd  

berfformiadau gwych a hyderus. Diolch enfawr i Trystan, Huw 

Ffowcs ac Elin Llwyd  am eu holl waith caled -  mae'r plant yn 

edrych ymlaen at fis Medi yn barod ! 

  

... Daniel Calan Jones ar basio arholiad drwms gradd 6 - 

ymlaen nawr am y gradd 7!!!! Edrych ymlaen at glywed dy fod 

wedi ffurfio band roc cyn hir, Daniel! 

  

... Daniel Stuart a Cameron Mclean ar ddod yn gyntaf mewn 

ras rwyfo yn Llandaf ddydd Sul Gorffennaf 13eg. Ras o 750 

metr oedd y dasg. Mae Daniel ym mlwyddyn 8 Plasmawr a 

Cameron ym mlwyddyn 8 Radur. Mae Mathew Stuart, brawd 

Daniel wedi bod yn llwyddiannus hefyd gyda'i rwyfo. Daliwch 

ati bois! Dewch â rhannwch eich llwyddiant gyda ni!  

 

Babi bach newydd i deulu Bryn! 

Hyfryd cyhoeddi geni merch fach i Bethan a Michael Ritchie 

yn Llundain. Ganed  Anest ar Ebrill y cyntaf, yn chwaer fach i 

Eleni ac yn ail wyres i Bryn Jones a nith i Gareth. Pob 

dymuniad da deulu bach. 



Ar Draws  

2. Daionus (3) 

5. Dodi gwydr (6) 

7. Dyrys (6)  

9.  Penffrwyn (5) 

10.  Marwfis (5) 

11.  Chwysigod (6)  

12.  Di-nerth (6) 

14.  Sypyn (6)  

17.  Niweidio (6) 

19.  Adar mawr du (5)   

20.  Gwneud yn wahanol (5) 

21.  Tŷ porthor (6) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 10 Medi 2014 

1 A C E N 3 B L A S 5 6 6 

7  Y  A  A  L 8 G  C 

D A F A D E N  A N W E L 

I  O  O 10 A  R  E  E 

D I G A L O N  CH W I D R 

R    I  A 16 12 13 N  I 

E D M Y G U  B O L I O G 

F 16 O   22 A  DD   18 I 

T Y R R U 19 CH W I L O T A 

A  L 21 N  U  G 22 E  I 

D R Y S I  B R E CH L Y D 

U  N  O 24 O  R  I   

23   C N U L  TH R O N  

Atebion Gorffennaf 

22.  Glesni (6) 

23.  Disyfl (3) 

I Lawr 

1.  Cyflymu (6) 

2.  Noethni (6) 

3.  Deiliadaeth (6) 

4.   Bryntion (6) 

6.  Athrawiaeth (11) 

8.  Poethder (11) 

11.  Pennaeth Eglwys Rhufain (3) 

13.  Eneinio (3) 

15.  Awyrol (6) 

16.  Siani flewog (6) 

17.  Nôd (6) 

18.  Siwrnai (6) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

1 1 2  3 2  3 5  5 4 6 

5       7  8    

8        9     

 9      10      

10        11     

11       12     13 

  13     14 15     

14 15    16 16 17    18  

17    18  19    20   

 19      20      

21      22       

21       22      

23   23  23   24     

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

nodir yn wahanol) : 

 

Mis Medi 2014: 

7ed           Emlyn Davies, Pentyrch                

14eg        Oedfa Gymun dan ofal y Gweinidog, y 

   Parchedig R Alun Evans 

21fed        Cwrdd Diolchgarwch y Plant  

28ain      Oedfa dan ofal y Gweinidog, y 

Parchedig R Alun Evans 

Mis Hydref 2014: 

5ed           Parchedig Dafydd Andrew Jones 

12fed       Oedfa Gymun dan ofal y Gweinidog, y 

   Parchedig R Alun Evans 

19eg         Parchedig Hywel Wyn Richards 

26ain      Oedfa dan ofal y Gweinidog, y   

   Parchedig R Alun Evans 

 

Mae dechrau tymor newydd mewn unrhyw 

sefydliad yn rhywbeth yn sicr i edrych ymlaen ato, 

ac mi fydd ‘na gryn edrych ymlaen yma ym 

Methlehem at ddechrau tymor yr hydref.    

   Cryn edrych ymlaen, ond hefyd sylweddoli fod 

tymor gweini’r Gweinidog, y Parchedig R Alun 

Evans, yn tynnu at ei derfyn. Dyma dymor olaf 

Alun wrth y llyw, a bydd yn ymddeol o’i 

swyddogaeth fel gweinidog yma ac ym Methel, 

Caerffili, ar ddiwedd y flwyddyn. 

   Cawn  gyfle bryd hynny i ddymuno’n dda iddo a 

diolch am ei ofal trosom, ond fe fyddwn cyn 
hynny yn cerdded law yn llaw ag o mewn oedfa a 

chyfarfodydd gwahanol yn dalog ac yn hyderus 

gan bwyso’n drwm ar ei brofiad a’i hynawsedd, 

gan wasgu’r diferion gwerthfawr rheini a ddaeth 

i’n rhan o dan ei weinidogaeth. 

   O wybod am ei hoffter o bêl-droed, a’i 

ddilyniant o Sadwrn i Sadwrn o dîm Abertawe, fe 

gofiaf innau am ddechrau tymor pêl-droed fy 

ieuenctid ar faes Talysarn Celts a Maes Dulyn yr 

enwog Nantlle Vale. 

   Dyna braf ar Sadwrn cyntaf y tymor newydd 

fyddai gwisgo dillad newydd y clwb, yn grys glan, 

sanau a shorts, a chael camu ar faes wedi ei 

farcio’n wyn a’r gwair wedi ei dorri’n daclus, pêl newydd i’w chicio, a phartneriaid 

newydd i gyd-chwarae a nhw. 

   Cofiwch, fuaswn i ddim yn honni fod cael dillad newydd yn unig yn sicrhau 

llwyddiant yn ystod y tymor, ond ‘roedd hynny’n creu rhyw deimlad da ymysg y 

chwaraewyr a’r cefnogwyr fel ei gilydd. 

   Dyna braf felly fyddai cael croesawu chwaraewyr a chefnogwyr newydd i dîm 

Bethlehem ar gyfer y tymor sydd i ddod. Bydd, mi fydd y maes wedi ei farcio ar ein 

cyfer, a bydd, fe fydd yna ddyfarnwr y gallwn ymddiried ynddo i gyfeirio ein camre, a 

hyfforddwr i ofalu nad ydan ni yn rhoi gormod o giciau rhydd i’n gwrthwynebwyr. Fe 

fydd’na amddiffynwyr cryf yn gefn i ni ac ymosodwyr gyda’r sgiliau priodol i’n 
harwain. 

   Mae’n tocyn tymor ni yn rhad ryfeddol, a’n heisteddle ni’n ddigon cyffyrddus am o 

leiaf awr ar y tro, a chewch ddewis eich sedd. Mae’r dorf yn hoff o ganu, ac fe fydd 

morio ar ambell i saint. 

   Fe welwch ein rhestr gemau ni yn y Western Mail pob Sadwrn! Rhowch gyfle iddi – 

cewch hyd yn oed fynediad i’r gêm gyntaf am ddim! Bargen yn wir!  

  

Cofiwch  y cynhelir Ysgol Sul i’r plant bob Sul heblaw am wyliau ysgol a hynny i gyd 

fynd ac amser yr oedfa am 10:30 a.m. Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem sydd i’w 

chanfod ar  www.gwe-bethlehem.org 

  Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar (twitter). Dilynwch ni ar @gwebethlehem. 

Enillydd Croesair 

Gorffennaf yw 

Mrs G Edwards 

Pont-y-clun 

http://www.gwe-bethlehem.org/
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Ysgol Gynradd 
Dolau 

 

Y Dewin o Wlad Os 

Unwaith eto eleni bu disgyblion yr adran Iau 

yn perfformio yn Theatr Sony, Penybont. 

Gyda hanes llewyrchus iawn o sioeau gan 

gynnwys Joseff a’i Got Amryliw a Bugsy 

Malone, roedd y disgwyliadau’n uchel iawn 

eleni. Cafwyd dau berfformiad o’r Dewin o 

Wlad Os, gyda’r theatr yn orlawn ar y ddwy 

noson. Roedd y plant wrth eu boddau ar y 

llwyfan a’r staff yn mwynhau gweld 

talentau ifanc yr ardal yn disgleirio. Cafwyd 

gwefr ychwanegol ar y noson gyntaf wrth i 

Sophie Evans ymuno gyda phlant yr ysgol 

ar y llwyfan i ganu’r gân adnabyddus 

‘Rhywle Draw Dros yr Enfys’. Roedd y 

perfformiad yn goron ar flwyddyn 

lwyddiannus arall yn hanes yr ysgol ac, yn 

ôl aelodau o’r gynulleidfa, yn deilwng o 

lwyfan West End! Llongyfarchiadau mawr 

i’r plant a’r staff. 

 

Gwobr Ansawdd Genedlaethol 

Yn dilyn dwy flynedd o waith mae’n bleser 

datgan fod Ysgol Dolau wedi llwyddo i 

ennill y Wobr Ansawdd Genedlaethol. 

Mae’r Wobr yn dangos fod y cyd-weithio, 

gwaith caled ac ymroddiad yr holl staff a 

phlant yn ôl datblygiad personol, 

cymdeithasol, iechyd a lles yn haeddu clod 

mawr. Wnaeth y Cyngor Ysgol ac Eco 

gyflwyniadau ardderchog ac wedi dangos yr 

ysgol ar ei gorau gyda thaith fywiog o 

gwmpas yr ysgol. Roedd yr adroddiad yn un 

rhagorol ac rydyn nawr yn un o dair ysgol 

yn RhCT i ennill y Wobr. Llongyfarchiadau 

enfawr i bawb! 

 

Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd 

Roedd pob disgybl blwyddyn 5 ddigon 

ffodus i gael gwersi pêl-droed gan 

chwaraewyr ‘Cardiff City’. Cwblheuon 

ystod o weithgareddau oedd yn 

canolbwyntio ar sgiliau pêl, gwaith tîm a 

chydweithrediad. Mwynheuodd y disgyblion 

ddysgu sgiliau newydd ac roeddent wrth eu 

boddau yn cymryd rhan mewn twrnament 

pêl-droed i orffen y sesiynau. Fel rhan o'r 

Prosiect Gymuned trwy ‘Cardiff City’ fe 

wnaethom ni gynnal ‘penalty shoot-out’ ar 

gyfer pob disgybl o flwyddyn1 i 6.  Roedd 

pawb wedi mwynhau mas draw ac wedi cael 

hwyl gyda'r hyfforddwyr a chwaraewyr 

‘Cardiff City’. Casglodd y plant arian noddi 

a chodwyd dros £1000! Diolch mawr i bawb 

a helpodd gefnogi'r prosiect. 

 

Trawsgwlad 

Cynhaliwyd cystadleuaeth olaf ysgolion Pen

-y-bont yn ysgol Brynteg. Roedd yr haul yn 

gwenu ac unwaith eto rhedodd ein 

disgyblion yn wych gyda sawl un yn 

llwyddo ennill eu safle gorau dros y tymor. 

Daeth Tianna Teisar yn ail gyda Cory Sibley 

gyntaf unwaith eto. Daeth tîm bechgyn 5 a 6 

yn ail - da iawn i Cory Sibley, Ethan 

Richardson a Morgan Leyshon. 

 

Beicio 

Treuliodd nifer o ddisgyblion blwyddyn 6 

hanner diwrnod ar iard yr ysgol i ennill lefel 

1 diogelwch beicio ar y ffyrdd. Aeth grŵp o 

blant ymlaen i wneud cwrs lefel 2 allan ar yr 

heolydd lleol o gwmpas yr ysgol. Wnaeth 

pawb lwyddo - da iawn chi! Rydyn yn falch 

i wybod bod ein plant ni’n ddiogel ar y 

ffyrdd. 

 

Wythnos Ddarllen 

Cawsom Wythnos Ddarllen Fer eleni ond 

doedd hynny ddim wedi cyfyngu’r 

gweithgareddau. Roedd y plant wedi 

mwynhau crefft, coginio, Helfa Drysor, 

llyfrau digidol, ymweliadau a’r llyfrgell, 

Ffrindiau Darllen, heriau a llawer mwy. 

Seiliwyd y gweithgareddau ar ‘Iâr Fach 

Glwc’ yn y Cyfnod Sylfaen a Chwedlau 

Traddodiadol yn CA2. Roedd Trwcio 

Llyfrau yn boblogaidd iawn ac edrychwn 

ymlaen at gael mwy yn cyfrannu tro nesaf. 

Roedd y Caffis Darllen a’r Stori Amser 

Gwely yn boblogaidd iawn eto eleni. Diolch 

i chi am ymuno â ni. Codwyd dros £300 hyd 

yn hyn gyda’r Readathon.  

 

Gŵyl Hoci 

Fel rhan o ddathliadau Gemau'r 

Gymanwlad, cynhaliodd Chwaraeon 

Rhondda Cynon Taf a Hoci Cymru 

gystadleuaeth Hoci llawn hwyl ym Mharc 

Chwaraeon USW. Cafodd  grŵp bach o 

blant eu dewis i fynychu'r digwyddiad hwn 

ac fe wnaeth pob un ohonynt fwynhau'r 

cyfle i ddysgu sgiliau newydd, chwarae 

gemau a gweithio gyda phlant o wahanol 

ysgolion yn Rhondda Cynon Taf. Treuliodd 

y plant y dydd yn chwarae yn yr heulwen ac 

fe ddangosant allu arbennig. 

 

Neuadd Condover 

Bu disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn ddigon 

ffodus i fynd ar benwythnos antur unwaith 

eto eleni. Y lleoliad oedd Shrewsbury ac 

enw’r ganolfan oedd Condover Hall. 

Caf wyd  pe n wyt hn os  yn  l l a wn 

gweithgareddau gan gynnwys dringo, 

abseilio, adeiladu cerbyd a nifer mwy. 

Roedd y tywydd yn wych a staff y ganolfan 

yn llawn egni. Unwaith eto, profodd 

disgyblion Ysgol Gynradd Dolau pa mor 

dda mae eu hymddygiad ac roeddent yn 

bleser i fod gyda nhw dros y penwythnos. 

 

Pontio Llanhari 

Bu disgyblion blwyddyn 6 yn ymweld ag 

Ysgol Llanhari nifer o weithiau yn ystod y 

flwyddyn er mwyn dod yn gyfarwydd 

gyda’r campws a’r staff. Cafwyd nifer o 

weithgareddau hwyl yn cynnwys 

Mathemateg, Gwyddoniaeth Fforensig, 

Chwaraeon Hwyl a llawer mwy. Mae’r 

disgyblion yn edrych ymlaen yn fawr at fis 

Medi! 

 

Mabolgampau’r Ysgol 

Ar 24 Mehefin roedd plant y Feithrin a 

Derbyn ar eu gorau yn cystadlu yn ein 

digwyddiad Diwrnod Mabolgampau! 

Cafodd y plant ddiwrnod gwych allan yn yr 

haul braf ac maent wedi mwynhau cystadlu 

o flaen yr holl rieni gwych a roddodd lawer 

o gefnogaeth brwdfrydig ac anogaeth 

iddynt!! Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i 

gefnogi’r plant! Diwrnod gwych a gafwyd 

gan bawb! 

   Roedd yn ddiwrnod bendigedig eleni ar 

gyfer Mabolgampau Blwyddyn 1 a 2. Roedd 

y plant yn cyrraedd y cae yn gyffrous ac yn 

bloeddio eu cefnogaeth ar gyfer eu timoedd. 

Roedd pawb wedi mwynhau nifer o 

weithgareddau gan gynnwys ras wy ar lwy, 

ras sach, taflu, sbrint a naid hir. Y ras 

gyfnewid oedd yn olaf a rhedodd y merched 

a’r bechgyn fel y gwynt! Roedd pawb wedi 

mwynhau ac yn falch iawn o’u 

llwyddiannau. Da iawn chi! 

   Mabolgampau llwyddiannus unwaith eto i 

blant Cyfnod Allweddol 2. Yn dilyn 

seremoni agoriadol liwgar cystadlodd y 

plant mewn nifer o gystadlaethau megis 

rhedeg, naid hir, gwaywffon a ras hir. 

Gorffennodd y prynhawn gyda’r ras 

cyfnewid gyda chystadleuaeth agos iawn. 

Roedd ras y rhieni yn gystadleuol iawn 

hefyd! 

 

Ffair Haf 

Ar Fehefin y 7fed cafodd Ysgol Dolau ein 

Ffair haf! Roedden ni'n lwcus iawn gyda'r 

tywydd, oedd yn bendant wedi helpu! 

Roedd llawer o stondinau gwahanol, 

cacennau, peintio gwynebau, castell neidio a 

hyd yn oed BBQ. Diolch yn fawr iawn i 

bawb a ddaeth allan i’n cefnogi ni! 

 

Gwasanaeth Super Attender  

Daeth ’Super Attender’ i wobrwyo’r 

disgyblion gyda phresenoldeb dros 96% yn 

ystod mis Mehefin. Roedd bathodynnau a 

thystysgrifau iddyn nhw ac roedd pawb 

wedi mwynhau dawnsio gyda ‘Super 

Attender’. Llongyfarchiadau i bawb gafodd 

wobr. Mae canran presenoldeb yr ysgol 

wedi codi llawer eleni, diolch i’ch ymdrech 

chi a brwdfrydedd y plant.  

 

Tripiau Diwedd Blwyddyn 

Meithrin: Ar 7 Gorffennaf aeth plant y 

feithrin ar daith maes i Ogofâu Arddangos 

Dan-yr-Ogof i ddathlu ein huned poblogaidd 

ar ddeinosoriaid! Er gwaethaf y glaw cafodd 

pawb amser gwych yn edrych ar y 

deinosoriaid gwahanol, ogofâu, anifeiliaid 

fferm a'r parth antur! Cawsom ddiwrnod 

hyfryd ar ein taith meithrin olaf gyda grŵp 

mor wych o rieni a phlant. Diolch yn fawr i 

bawb a ddaeth gyda ni! 

Derbyn: Ar Orffennaf 14eg aeth y plant 

Derbyn ar ymweliad i Fferm Cefn Mably. 

Cafodd y rhieni a’r plant amser hyfryd ac 

roedden ni’n lwcus iawn gyda’r tywydd. 

Roedd y plant wedi mwynhau chwarae yn y 

parc a hefyd ar yr hen dractor enfawr. 

Roedd llawer o anifeiliaid yna a chawsom 

ni'r cyfle i’w dal, bwydo a marchogaeth. 

Diolch yn fawr i’r holl rieni a ddaeth gyda 

ni. 

Blwyddyn 1 a 2: Aethon ar ymweliad i 

‘Once upon a time’ ym Mhen-y-bont. 

Chwaraeon a mwynheuon ar y llithrennau 

enfawr, siglenni a’r maes pêl-droed. Eu hoff 

weithgaredd oedd y siglen rhaff lle roeddent 

yn rasio ei gilydd. Ymddygiad gwych 

unwaith eto ar y trip! 
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Dan Biggar yn sgorio 37 

pwynt yn y Creigiau! 
 
Wedi iddo sgorio 

15 pwynt a bron â 

t h r e c h u ’ r 

Springboks gwta 

bythefnos yn ôl, 

roedd  maswr 

Cymru wrthi’n 

dangos ei ddoniau 

ar gwrs golff y 

Creigiau ddydd Sul 6 Gorffennaf. Hwn 

oedd y seithfed tro ar hugain i 

Gystadleuaeth Golff Is-lywyddion Clwb 

Rygbi Pentyrch gael ei chynnal. Roedd 28 

o dimau’n ymgiprys am wobr y tîm gorau. 

Cwmni  Memory Lane Cakes a orfu. 

Roedd cystadleuaeth unigol i sêr y campau  

yng Nghymru yn ogystal. Un o arwyr y 

gorffennol ddaeth yn ail gyda 36 pwynt 

sef Tommy David ond  arwr newydd 

gipiodd y tlws unigol gyda chyfanswm o 

37 pwynt, sef Dan Biggar - argoeli’n dda 

i’r maswr ifanc gyda Chwpan y Byd ar y 

gorwel! 

   Cafwyd adloniant safonol tu hwnt gan 

un o’r sêr sef y cyn olffiwr proffesiynol o 

Bontypridd sydd nawr yn ennill 

bywoliaeth fel canwr yn dilyn ôl troed 

Tom Jones ei hun. Cyffyrddodd  

dehongliad  James Williams, seren X 

Factor, o Anfonaf Angel  galon pawb oedd 

yn bresennol. Roedd ei hynawsedd a’i 

ddawn yn ychwanegiad at yr achlysur 

blynyddol llwyddiannus hwn sydd yn codi 

arian sylweddol i goffrau’r clwb rygbi. Bu 

cefnogaeth y clwb golff unwaith eto’n 

allweddol a bu capten eleni, Bill Clarke, 

yn hwyluso popeth. Cafodd Bill ei hun 

rownd arbennig ac roedd yn y ffrâm. 

Roedd y pryd a ddarparwyd gan arlwywyr 

newydd y clwb wedi boddhau pawb a 

gwasanaeth Jane a’i staff wedi llwyddo i 

ddisychedu’r golffwyr.  

   Mae’r diolch  yn fawr i garedigion am 

roddion hael. Cafwyd ocsiwn o grys 

wedi’i arwyddo gan Gareth Bale a 

roddwyd gan ei ewythr, Malcolm Bale. 

Talwyd £500 amdano gan seren tîm Banc 

Santander sef Chris Baird.  

  Roedd llwyddiant y dydd yn ddibynnol 

ar gefnogaeth noddwyr, presenoldeb y 

selebs, cydweithrediad y clwb golff, y 

tywydd ac hefyd yr Is-lywyddion a’r 

Llywydd. Bu Colin Chapman a’i 

gynorthwywyr ffyddlon, John Lewis a 

John Richardson yn bwydo’r golffwyr ar y 

cwrs a la Gordon Ramsay. Bu Brian 

Rosser a John Harrison yng ngofal y tynnu 

lluniau. Roedd trefniadau’r swyddfa yng 

ngofal Bob Hannah, Mike Morgan, Alan 

Rees a Paul Marley. Croesawyd pawb 

wrth y glwyd gan y trwsiadus Duncan 

Dawson. Ond y tu ôl i’r llenni, un gŵr sef 

John Berry fu’n gofalu am bob manylyn a 

hwylusodd orchwylion arwain i Huw 

Llywelyn Davies. Cyflawnodd Llywydd y 

Clwb Rygbi y dyletswyddau hynny yn ei 

ffordd ddihafal arferol. 

Ysgol Gynradd 
Dolau 

Ysgol Gynradd  
Gymraeg Garth Olwg 

 

Casglwyd £1,242.13 o arian noddi yn 

dilyn gweithgaredd y cwrs antur.  

Diolch yn fawr iawn i’r Gymdeithas 

Rhieni ac Athrawon am drefnu! 

Aeth Blwyddyn 1 a 2 ar drip i fowlio ac 

i’r sinema ar ddiwedd y flwyddyn.  

Diwrnod hyfryd i dreulio amser gyda 

ffrindiau cyn symud ymlaen i’r 

flwyddyn nesaf ar ôl yr Haf. 

Hwyl fawr a phob lwc i blant Blwyddyn 6 

sy’n ein gadael i fynd i Ysgol Gyfun 

Garth Olwg! Gobeithio gaethoch chi 

noson bythgofiadwy yn eich ‘Prom’ ar 

ddiwedd y tymor.  Cofiwch ddod nôl i 

ymweld â ni unrhyw bryd! 

Y Dewin o Wlad Os - gyda Sophie 

Evans, seren y West End gyda ni yn ein 

sioe! 
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Rhai o ddisgyblion Blwyddyn 5 

a 6 yn siarad gyda'r ysgol yn 

Sri Lanka fel rhan o brosiect 

Cysylltu Dosbarthiadau y 

Cyngor Prydeinig 

Martyn Geraint yn diddanu plant y 

Cyfnod Sylfaen a phlant Meithrin 

newydd mis Medi 

Codwyd £973.50 yn ystod ein beicio noddedig ar gyfer Ysbyty 

Felindre. Gwych! 

Dosbarth Yr Wyddfa ar daith! Blwyddyn galed o waith. 

Gorffennaf a ddaeth.  I Langland, am draeth!! 

Dosbarth Jac Do wedi bod yn garddio gyda 

Mr Johnson yn ein Gardd Gymunedol.  

Y merched yn cael “make over” yn y 

Ffair Haf 

Ysgol Castellau 

Y llys buddugol, Llwynau, yn dathlu ar ôl ennill 

mabolgampau'r ysgol. 

Am ddiwrnod i'w gofio. Dosbarthiadau 

Caradog a'r Castell yn mwynhau ar y 

traeth ym Mhorthcawl ar ôl blwyddyn 

caled o waith. 

Hwyl fawr - Bydd newid mawr yng Nghastellau dros yr haf 

wrth i ni ffarwelio â phump aelod o staff ar ddiwedd y 

tymor.  Diolch yn fawr i Carol Minton, Helen Jones, Laura 

Thomas, Stacey Saunders a Sian Davies am eu gwaith caled yn 

yr ysgol a phob dymuniad gorau i chi gyd am y dyfodol. 
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Bechgyn Bl.7 – Pencampwyr Gwyl 

Athletau’r Urdd 2014 

Timau athletau merched 7,8,9 aeth i gys-

tadleuaeth yr Urdd ar 3ydd Gorffennaf. 

   Llongyfarchiadau mawr i ferched Bl 8 

ddaeth yn 3ydd allan o 16 ysgol Gymraeg y 

De 

Diolch i flwyddyn 10 TGAU Addysg 

Gorfforol wnaeth helpu ar diwrnod 

Mabolgampau Cynradd yr Urdd yng 

Ngartholwg. 

Ymweliad Cemeg 

Ar yr wythfed o Orffennaf ces i a thri 

disgybl arall o’r ddau ddosbarth triphlyg 

blwyddyn 10 y cyfle i ymweld â safle 

Glyntaf Prifysgol De Cymru. Yna buon ni’n  

cwrdd â disgyblion o ysgol Cardinal 

Newman a choleg cymunedol Tonypandy. 

Fel parau, buon ni’n gwneud arbrofion trwy 

ddefnyddio adnoddau newydd a chymhleth y 

brifysgol oedd yn ymwneud â bwyd. 

Sylweddolon ni nad yw’r wybodaeth am 

gynnwys y bwyd ar y pacedi bob tro yn 

gywir! Gwnaethom hefyd greu sylweddau 

diddorol a hwylus trwy ddefnyddio'r 

nwyddau mwyaf arferol fel llaeth a finegr. 

Byddwn yn hoffi diolch i Mr Rhodri Thomas 

am ein gyrru i lawr, Miss Carys Davies am 

drefnu'r profiad i ni ac hefyd Mrs Pugh am 

fynd gyda ni. Mwynheuon ni i gyd y profiad 

yn fawr! 

Daniel Thomas 10D 

Presenoldeb Llawn 

Mae Caru Shanahan, Swyddog Presenoldeb 

yr Ysgol wedi cyhoeddi canlyniadau y 

flwyddyn. Mae criw bach o ddisgyblion sydd 

â chanran presenoldeb o 100% ers blwyddyn 

7: Kate Jones 8I, Ella Jones-Iles 8D,  Amy 

Williams 8O, Niamh Davies 9D,  Gruffydd 

Rees 10O, Morgan Rees 10D. 

   Maen nhw wedi derbyn tocyn i 

‘Benwythnos Mawr Ponty’ a thystysgrif 

100% ers blwyddyn 7. 

   Bydd pawb arall sydd gyda 100% am y 

flwyddyn yma yn derbyn voucher WHSmith. 

(Blynyddoedd 7-10). 

   Hefyd, mae 7G, 10D a 7I wedi ennill trip 

i’r theatr ar fore dydd Iau i wylio ffilm.  Y tri 

grŵp sydd â’r presenoldeb gorau ar draws yr 

ysgol ers mis Medi. 

7G – 97.58%, 10D – 96.79%, 7I – 96.59%. 

 

Enillwyr Prosiect Y Flwyddyn 

Eleni, mae blwyddyn 9 wedi bod yn brysur 

yn cydweithio gyda’r cartref hen bobol lleol 

trwy greu perthynas bositif a chadarnhaol. 

Buodd trigolion y cartref yn dangos cyfres o 

luniau i’r disgyblion yn olrhain eu hanes 

nhw dros yr hanner can mlynedd diwethaf.  

Yn ogystal, fe wnaeth ein disgyblion ni 

wenud yr un peth iddyn nhw gan ddangos 

lluniau o’r pum mlynedd diwethaf.   

   Buon nhw’n brysur yn codi arian trwy greu 

a gwerthu cacennau yn ystod amser egwyl a 

chodwyd £75. Yn sgil hyn, fe brynon nhw 

Dyddiadur Newyddiadurwr 

 

Ddiwedd tymor, fe 

ddaeth Guto Harri 

i’r ysgol er mwyn 

cyflwyno’r byd 

newyd-diaduraeth 

i ddisgyblion y 

6ed. Daw Guto yn 

wreiddiol o ardal 

C a e r d y d d  a 

mynychodd Ysgol 

Gyfun Llanhari ac 

yna fe aeth  i Brifysgol Rhydychen. 

Clywsom am ei anturiaethau tra roedd ef yn 

rhan o dîm gwleidyddol y BBC.  

   Bu’n teithio’r byd er mwyn darlledu 

storïau cyffrous i gartrefi led led Prydain, o 

gwrdd â thîm rygbi Cymru yn Ne Affrica, i 

baratoi darnau ar ddatblygiadau yn Y 

Dwyrain Canol megis Rhyfeloedd Iraq ac 

Afghanistan. Cawsom y cyfle i holi 

cwestiynau iddo  am ei hoff gyfweliad.  Yn 

naturiol, fe ddewisodd Maer Llundain fwyaf 

carismatig, sef Boris Johnson, gan ein 

diddanu gyda stori am ei brofiad o redeg y 

100m yn erbyn Boris  yn ôl troed Usain Bolt 

yn Stadiwm Olympaidd Beijing 2008, gyda 

holl bobl bwysig y Pwyllgor Olympaidd yn 

edrych yn syn arnynt!   

   Cyflwynodd  gynllun diddorol mae’i 

gyflogwr, News UK, yn cynnig i bobl ifanc 

y DU. Maent yn cynnig cyfle i ysgrifennu 

erthyglau a all cael eu cyhoeddi mewn rhai o 

bapurau newydd mwyaf adnabyddus y wlad; 

gan hefyd ddarparu profiad gwaith yn ystod 

yr haf i rai o ddisgyblion brwdfrydig 

ysgolion a cholegau addysg bellach. Fe 

awgrymodd bod newyddiaduraeth yn faes 

diddorol i’r rhai sy’n ystyried bod bywyd 

bob dydd yn gallu bod yn undonog a bod  

eisiau her arnynt, gyda sgiliau iaith fel y 

Gymraeg yn darparu cyfleodd gwych i bobl 

ifanc fel ni yn Ysgol Gyfun Garth Olwg. 

Ieuan Bennett, Bl 13 

 

Golff – Shelter Cymru 

Yn ddiweddar, codwyd swm o arian gan dri 

disgybl Blwyddyn 10 Garth Olwg sef 

Stephen Burton, Ellis Sharp ac Alex 

Newman ar gyfer yr elusen uchod drwy 

chwarae golff.  Yn ôl Stephen, “Dwi’n aelod 

o glwb golff Llantrisant/Pontyclun ac rwyf 

wedi bod yn chwarae ers rhyw dair blynedd. 

“Ym Mlwyddyn 9, darllenon ni “Stone 

Cold” sy’n sôn am fachgen ifanc, digartref ar 

y strydoedd yn Llundain ac felly roedd codi 

arian i Shelter Cymru i helpu pobl ifanc 

digartref ein hardal yn apelio’n fawr i ni fel 

grŵp”.  Codwyd £50 gan y criw, da iawn 

wir. 

fainc i’w roi yng ngardd y cartref a 

chyfraniad o nifer o lyfrau a gasglwyd ar eu 

cyfer nhw gan y disgyblion. 

   O ganlyniad i hyn, enillodd Cynllun 

PUPIL Blwyddyn 9 Garth Olwg wobr gyntaf 

Rhondda Cynon Taf, 2014.  Hoffwn ddiolch 

i bawb am eu holl waith caled. 

Bethan Gronow Cyd-lynydd PUPIL. 

Seren Fowler – Seren y Dyfodol 

Ym mis Gorffennaf, derbyniodd Seren 

Fowler, Blwyddyn 9, wahoddiad i Seremoni 

Wobrwyo yn Llundain. Gofynnwyd i’r 

cystadleuwyr ysgrifennu traethawd ar ‘What 

does Sustainable Living Mean to you?’   

Cystadleuaeth ryngwladol oedd hi gyda 

chystadleuwyr o Tsiena, Canada a’r 

Ariannin.  Yng nghategori Seren yr oedd 

dros 1500 wedi ymgeisio.  Llwyddodd Seren 

i dderbyn un o’r gwobrau gorau am ei 

hoedran!  Derbyniodd Seren wahoddiad 

gyda ffrind i drafod materion ar 

Gynaladwyedd.  Dywedodd Seren “Roedd 

yn fraint cael fy newis a chefais ddiwrnod 

arbennig o dda!”.   

 

Jackson Freeman 
Cafodd Jackson Freeman Blwyddyn 11, 

amser arbennig o dda yn Iwerddon dros yr 

haf.  Buodd yno ar gyfer cwrs hyfforddi pêl-

fasged gyda’i dim ‘Cougars’ o Kenfig Hill.  

Roedd yn gwrs 5 diwrnod ble cafodd 

Jackson gyfle i ddysgu mwy o sgiliau 

saethu’r bêl a sgiliau pasio. Mae wedi 

cynrychioli tîm Cymru sawl gwaith yn y 

gorffennol ac rydym yn dymuno pob lwc 

iddo yn ei yrfa pêl-fasged.  Gwych! 

 

Josh Robins – Gwirfoddolwr o Fri 

Llongyfarchiadau i Joshua Robins ar 

dderbyn tystysgrif arbennig iawn gan 

‘Neighbourhood Watch Dynea’ o 

Bontypridd.  Fe dderbyniodd y dystysgrif 

oherwydd iddo weithio mwy na 200 awr yn 

gwirfoddoli i’r mudiad yn gwneud pethau fel 

gwerthu tocynnau raffl ar gyfer trip i’r 

trigolion, cyfri’r arian a nodi hyn ar y 

cyfrifiadur.  Roedd hefyd wedi bod wrthi’n 

dosbarthu taflenni i hysbysu’r daith i dai y 

trigolion. Fe wnaeth hefyd wirfoddoli i ateb 

y ffôn i’r mudiad hefyd. Da iawn wir Josh a 

llongyfarchiadau mawr. 
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Braf yw gweld logo ac enw Clwb y 

Dwrlyn ar dalcen Clwb Rygbi Pentyrch. 

Penderfynodd y pwyllgor fod yn rhan o 

brosiect i ddod â rhan ddeiliaid Parc y 

Dwrlyn at ei gilydd drwy godi Mur 

Cyfeillion y Clwb. Mae’r Clwb Rygbi’n 

gwerthfawrogi’r gefnogaeth yn fawr ac yn 

gobeithio gweld syniad y mur yn tyfu. Os 

yw’ch clwb neu’ch cymdeithas chi am 

gyfranogi, cysylltwch â’r clwb rygbi. 

Morfydd  
fel yr Haul… 

 

Y gyfansoddwraig a’r 

gantores ddawnus Mor-

fydd Llwyn-Owen yw’r 

ysbrydoliaeth am nofel 

hanesyddol newydd Eigra 

Lewis Roberts.   

   Mae’r nofel yn portreadu chwe blynedd 

olaf bywyd y gyfansoddwraig ddisglair Mor-

fydd Llwyn-Owen. Ganed Morfydd yn 

Nhrefforest yn yr hen sir Forgannwg yn 

1891, ac yn un ar hugain oed aeth i astudio 

cerddoriaeth yn yr Academi Frenhinol yn 

Llundain. Roedd hefyd yn gantores arbennig, 

a pherfformiodd ei chaneuon ei hun ar lwy-

fan yn broffesiynol am y tro cyntaf yn 1917. 

   Yn y gyfrol fywiog, ddisglair hon, cawn 

weld dehongliad celfydd Eigra Lewis Rob-

erts o fywyd, gwaith a pherthynas Morfydd 

â’i theulu a’i chyfeillion. Daw bywyd ganrif 

yn ôl yn fyw i ni, a chysgod y Rhyfel Mawr 

yn gefnlen dywyll i ddigwyddiadau’r nofel. 

   Bu farw Morfydd yn drasig o ifanc, ond 

darlun ohoni’n fenyw ifanc benderfynol a’i 

phersonoliaeth gref a welwn ni yma. Fe ga-

rodd lawer ac fe ddigiodd lawer, ond roedd 

hi’n llawn bywyd ac egni ar hyd ei hoes, a 

hawdd gweld sut y swynodd hi gynifer o 

bobl yn ystod ei hoes fer. 

Fel yr Haul  Eigra Lewis Roberts 
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Seremoni Graddio yr Ysgol Feithrin 

Blwyddyn 6 Llantrisant  

yn ymweld â Llanhari. 

Llewelyn Lloyd yn derbyn ei wobr gan Jonathan Griffin a Sarah Snowden, Microsoft 

Ysgol Llanhari  (tudalen 6) 

Tîm Athletau a Pêl-droed Blwyddyn 7 

Enillwyr Athletau’r Urdd a phencampwyr 

pêl-droed. 

Llond Ceg 

Yn ddiweddar, cafodd grwpiau bach o 

ddisgyblion o wahanol blynyddoedd y cyfle i 

fynegi eu barn ar wahanol bynciau llosg ar 

gyfer rhaglen ‘Llond Ceg’ a fydd yn cael ei 

darlledu ar S4C gyda B B Aled (Radio 1) yn 

ystod mis Hydref. 

   Dywedodd Mali Widgery, “Roedd yn 

brofiad ‘gwahanol’ oherwydd dydyn ni ddim 

fel arfer yn cael y cyfle i drafod pynciau fel 

hyn hefo’n gilydd mewn ffordd mor onest.  

Rhaid aros nawr i weld pwy fydd yn cael eu 

dewis ar gyfer y rhaglen go iawn.” 

Ysgol Garth Olwg 

Wythnos Gŵyl y Cyhoeddi 
27 Medi - 4 Hydref 2014 

 
27/9/2014 - Noson yn Llancaiach Fawr 
 
28/9/2014 - Gymanfa Ganu, Capel 
Tonyfelin, Caerffili, 2yp 
 
2/10/2014 Stomp yng Nghlwb Rygbi 
Penallta 
 
3/10/2014 Cinio yng Nghastell Caerffili 
 
4/10/2014 Gŵyl y Cyhoeddi 
Bore - gweithgareddau lleol 
Prynhawn - Gorymdaith, Adloniant a 
Gweithgaredau yng Nghastell Caerffili 
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