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Bydd Eisteddfod yr Urdd 

Caerffili a'r Cylch yn cael ei 

chynnal ddiwedd Mai eleni 

a r  saf le  hanesyddol 

Llancaiach Fawr ger 

Nelson. Mae’r mwyafrif o’r staff sydd yn gweithio yn 

Llancaiach Fawr yn ddi-Gymraeg ond ers mis Medi mae nifer 

wedi bod yn dilyn cwrs mynediad i ddysgu Cymraeg gyda 

Chanolfan Cymraeg i Oedolion Gwent yn barod ar gyfer 

Eisteddfod yr Urdd.   

   Diane Walker yw Rheolwr Llancaich Fawr.  Dywedodd, “Mae 

tri ohonom o Lancaiach Fawr wedi cychwyn ar ein taith chwe 

blynedd i fod yn rhugl yn y Gymraeg ers mis Medi – er fy mod 

wedi fy ngeni a magu yn Lloegr, mae fy mam yn Gymraes 

Gymraeg o Abergele a dwi wastad wedi bod eisiau dysgu’r 

Gymraeg.  Bydd ugain o aelodau eraill o staff yn cychwyn cwrs 

blasu ddiwedd Chwefror fel y bydd ganddynt Gymraeg 

sylfaenol i groesawu ymwelwyr yr Urdd i’n safle hanesyddol.” 

   Wedi ei adeiladu yn nechrau’r 16 ganrif, mae Llancaiach Fawr 

yn enghraifft wych o blasty rhannol gaerog yng Nghymru 

heddiw. Bydd y plasty yn rhan o Faes Eisteddfod yr Urdd. 

Tîm Pêl-droed llwyddiannus Ysgol Gynradd Gymraeg 

Tonyrefail (tudalen 5) 

Lansio Parti Ponty 

Cadeirio Trystan Gruffydd yn  

Eisteddfod Ysgol Gyfun Garth Olwg 

Gwynfor Dafydd, 

bardd y gadair yn 

Eisteddfod Ysgol 

Llanhari. 

Eisteddfodau 

Mewn seremoni ym Mharc Ynysangharad lansiwyd Parti Ponty 

2015. Mae trefniadau ar y gweill am Ŵyl i’w chofio ar 11ed o 

Orffennaf.   

Plant Ysgol 

Llanhari  

yn  Eisteddfod  

yr ysgol 
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Am y drydedd flwyddyn yn olynol, bardd y gadair yn Eisteddfod Ysgol 

Llanhari oedd Gwynfor Dafydd o flwyddyn 12. Cyflwynwyd cadair 

hardd wedi ei chreu gan Mr Alun Evans o’r Adran Dechnoleg iddo i’w 

longyfarch ar ei gamp. Seremoni y cadeirio oedd penllanw diwrnod 

gwych o gystadlu yn yr ysgol rhwng tri llys brwd a thalentog. Llys 

Aran a orfu ar ddiwedd y dydd a hynny o drwch blewyn, gyda llys Hari 

yn ail a llys Trisant er gwaethaf y ffaith mai nhw fu’n fuddugol yng 

nghystadleuaeth bwysig y côr, yn drydydd. Hyfryd oedd croesawu dau 

gyn-bennaeth sef Mr Meirion Stephens a Mr Peter Griffiths ynghyd â 

chyn-bennaeth yr Adran Wyddoniaeth Ms Elaine Evans i feirniadu ar 

ddiwrnod yr Eisteddfod ac roeddem yn falch dros ben o gymorth Mrs 

Margaret White cyn aelod o’r Adran Gymraeg wrth feirniadu 

cystadlaeuaeth y Gadair. Bu’n ddiwrnod arbennig iawn, gyda nifer fawr 

o’r disgyblion y gwisgo crysau-t lliw eu llys, yn cefnogi gwaith menter 

disgyblion Busnes blwyddyn 10. Ymfalchiwn yn ogystal bod 

disgyblion o’r Cyfnod Sylfaen wedi ymuno i gyfarch y llenor buddugol 

â dawns werin draddodiadol. Diolch yn fawr i’r holl ddisgyblion a’r 

staff am eu hymdrechion. 

Ysgol Llanhari  

Parti Bechgyn buddugol Hari  

Parti Merched buddugol Trisant  

Eisteddfod Adran Gynradd yr Ysgol 
Cynhaliwyd Eisteddfod Ysgol gyntaf adran gynradd Llanhari ar 

Chwefror 10fed yn neuadd yr ysgol.  Bu’r plant yn gyffro i gyd wrth 

ddysgu’r darn adrodd a’r unawdau yng nghlwb yr Urdd. Braf oedd 

gweld cymaint o blant yn llawn hyder wrth berfformio i gynulleidfa yn 

yr ysgol.  Estynwyd gwahoddiad i Mr Hywel o’r Adran Uwchradd i 

feirniadu’r gystadleuaeth unawd blwyddyn 2 ac iau ac fe feirniadodd 

Mrs Webb y gystadleuaeth llefaru.  Rydym yn falch o ddweud mai 

Sienna Cale a Catrin Winney fu’n fuddugol yn yr unawd a Hallie 

Thomas a Luke Jackson yn y llefaru.  Dymunwn bob hwyl iddynt yn yr 

Eisteddfod Gylch mis nesaf! 

Llwyddiant Chwaraeon 

Bu cychwyn 2015 yn gyfnod llwyddiannus i 

nifer o unigolion a thimau adran uwchradd yr 

ysgol. Dyma’r uchafbwyntiau : 

 

C y s t a d l e u a e t h  T r a w s  G w l a d 

Genedlaethol  Aberhonddu 2015 
Mae talent rhedeg pellter aruthrol ymysg 

disgyblion Llanhari, a daeth hyn i’r amlwg 

wrth i dri disgybl gynyrchioli y Sir Ym 

Mhencampwriaeth Ysgolion Cymru yn 

Aberhonddu ar Chwefror yr 11eg. Aeth 

Gethin Evans ac Evan Griffiths o flwyddyn 7 

a Rhys Morgan o flwyddyn 8  i fyny i’r 

Bannau i gystadlu am y tro cyntaf. Daethont i 

ben a’u nerfusrwydd a rhedodd y tri yn 

arbennig o dda ac maent yn haeddu clod 

am  wthio’u ffiniau personol. Yn ras bechgyn 

blwyddyn 7, daeth Gethin yn 12fed ac Evan 

yn 49ain gydag amserau ardderchog. ‘Roedd 

Rhys, sydd ym mlwyddyn 8 yn rhedeg gyda’r 

bechgyn Iau, sef Bl8 & 9, a daeth yn 39 ain. 

Llongyfarchiadau arbennig i’r tri ohonoch, a 

daliwch ati !! 

 

Athletau dan do yn y Gwyndy 

Cafodd Bl7 gyfle i gystadlu mewn 

cystadleuaeth Athetau dan do ym Mis 

Chwefror.'Roedd yn brofiad cyntaf i 

ddisgyblion ac athrawon Llanhari, ac fe 

wnaeth pawb ddysgu o'r profiadau newydd. 

'Roedd yno gystadlaethau taflu, neidio a 

rhedeg lle roedd angen arddangos llawer o 

sgiliau amrywiol. Dangosodd plant Llanhari 

eu bod yn meithrin sgiliau cyflymder, cyd 

drefniant, pwer a dygnedd cardiofasgiwlar da 

iawn wrth iddynt gystadlu. Fe wnaeth bob 

aelod o'r tim berfformio yn wych ac 'roedd yn 

baratoad da ar gyfer y tymor athletau sydd i 

ddod. Da iawn bob un ohonoch chi. 

Rygbi a Phêl-rwyd 

Teithiodd timau iau rygbi a phêl-rwyd yr 

ysgol i chwarae yn erbyn timau Ysgol y 

Strade ac Ysgol Thomas Picton yn Hwlffordd 

yn ystod mis Ionawr. Bu’n brofiad arbennig 

i’r disgyblion a braf nodi llwyddiant wrth 

chwarae yn erbyn ysgolion sydd tipyn mwy o 

ran maint. Rhaid canmol yn arbennig tim 

rygbi blwyddyn 7 a enillodd o 29-22 yn erbyn 

y Strade ac a gollodd yn y funud olaf i dîm 

blwyddyn 7 Syr Thomas Picton. Braf iawn 

gweld yr addewid yma.  

 

Cynrychioli’r Sir 

Llongyfarchiadau i Cerys Reynolds a Carys 

Llewellyn a fu’n cynrychioli Tîm Pêl-rwyd 

Sir Morgannwg dan 14 ym Mangor yn 

ddiweddar. Daeth y tîm yn ail yn nhwrnament 

Sirol Cymru. 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 

BYDIS  
Mae dosbarth Cadi Cwningen wedi bod yn 
ffodus dros ben y tymor yma—maent wedi 
bod yn gwneud ffrindiau newydd...gyda 
disgyblion o’r adran uwchradd.  Mae 
blwyddyn 7 wedi bod yn ymweld yn 
ddyddiol er mwyn dod i ‘nabod y plant ac i 
gynorthwyo gyda’u dysgu!  Dyma 
enghraifft ardderchog o’r disgyblion  
uwchradd a chynradd yn cyd-weithio yn 
llwyddiannus 
 
Diolch Rachel! 
Dros y pedair wythnos ddiwethaf mae 
disgyblion a staff y cyfnod Sylfaen wedi 
croesawu Rachel o adran drafnidaeth y sir i   
addysgu plant blwyddyn 1 a 2 am sut i fod 
yn ddiogel wrth yr hewl.  Roeddent yn 
mwynhau gwisgo’i siacedi llachar a mynd 
at brif fynedfa’r ysgol i ddysgu sut i 
groesi’r hewl yn ddiogel. Da iawn chi!  
 
Diwrnod Sgiliau yn yr Ysgol Goedwig 
Braf oedd treulio’r diwrnod yn datblygu yr 
ardal goedwig y tymor yma yng nghwmni’r  
athrawon.  Bu pawb yn brysur yn creu 
gwesty bwysfilod, cegin mwd, addurniadau 
ar gyfer y coed ac offerynnau cerdd yn 
ogystal â bwydyddion i’r adar.  Cafwyd 
llawer o hwyl hefyd yn adeiladu lloches ac 
yn peintio gyda mwd!! 

 

Siarad Cyhoeddus y Rotari 

Llongyfarchiadau i Owain Ellis, Gwynfor 

Dafydd a Harriet John o flwyddyn 12 ar eu 

llwyddiant arbennig yn erbyn Ysgol Cwm 

Rhymni ac Ysgol Treorci mewn rownd 

diweddar o gystadleuaeth Siarad 

Cyhoeddus y Rotari (cyfrwng Saesneg) 

Enillodd Harriet glod arbennig fel y 

diolchydd gorau. Fe fydd y tri nawr yn 

mynd yn eu blaenau i gynrychioli y Sir yn y 

rownd nesaf yn y Bontfaen ar ddechrau mis 

Mawrth. Thema’r araith y tro hwn oedd 

“This house believes that holding a 

referendum on the European Union as early 

as 2017 could damage Britain’s future”. 

Thema amserol yn wir! Pob lwc yn y rownd 

nesaf i’r tri ohonynt. 

 

Boreau Coffi Llwyddiannus 
Fel rhan o'u cwrs Sgiliau Byd Gwaith 

trefnodd ddau grwp Bl. 11 bore coffi yr un 

fis Ionawr.  Llwyddodd un grwp i gasglu 

£116 i Cancer Research UK, a'r llall £110 

i'r Dogs Trust ym Mhen y Fai, Penybont. 

Cyflwyno siec i Is-reolwr Dogs Trust. 

Cydymdeimlad 
Ar ddydd San Steffan bu farw Mrs 

Eirwen Bowen, gynt o'r Fforest - Mam 

Delme a mam-gu a hen-famgu i'w 

hwyrion. Cynhaliwyd yr angladd yn 

Amlosgfa Llanelli ar yr wythfed o 

Ionawr. Yn meddwl amdanoch. 

 

Merched y Wawr - Cangen y Garth  

Cyfarfod Mis Chwefror 
A hithau newydd ddod yn syth o'i gwaith 

wedi shifft deuddeg awr, oedd yn 

cynnwys ymladd tân mewn adeilad ar 

stryd fawr Trecelyn agorodd y 

parafeddyg Sarah Vivian ein llygaid i 

realiti bywyd  yn y wisg werdd, drom, 

amddiffynnol sy gymaint rhan o'i gwaith 

bob dydd. Os oes yna berson wedi ei 

geni i wneud swydd anodd, beryglus fel 

hon - Sarah yw'r ferch. Yn wreiddiol o 

Lanelli, wedi chwarae rygbi merched ar 

lefel uchel, yn raddedig o Brifysgol 

Aberystwyth, wedi cymhwyso'n 

gyfreithwraig penderfynodd nad swydd 

saff mewn siwt pin-streip oedd am ei 

dilyn. Yn lle hynny hyfforddodd yn 

barafeddyg. Gweithiodd drwy'r grisiau 

oddi mewn i'r proffesiwn gan brofi 

dyletswyddau pob lefel. Erbyn hyn mae 

hi'n arwain tîm arbenigol - yma yn ne 

Cymru - timau sy'n cael eu hadnabod 

fel HART - timau sydd wedi derbyn 

hyfforddiant arbenigol i ddelio gyda 

argyfyngau dwys - neu'r 'hot zone'. 

Timau a sefydlwyd gan y Llywodraeth 

yn San Steffan yn sgîl yr ymosodiad 

terfysgol ar ganol Llundain ym mis 

Gorffennaf, 2005. Ariennir y timau yma 

gan y Llywodraeth yn ganolog. Gyda'r 

Gwasanaeth Iechyd yn cael ei golbio o 

bob cyfeiriad yn ddyddiol - braf oedd 

dysgu am y cydweithio sy wedi datblygu 

rhwng ein gwasanaethau argyfwng erbyn 

hyn. Mae lle i wella eto mae'n siwr - 

ond fel yr awgrymodd Sarah mae'r 

Gwasanaeth Ambiwlans yn dal heb 

symud ymlaen ddigon er mwyn ateb 

galwadau ac anghenion dwys 2015. 

Diolch am ein goleuo - a diolch am 

bobol ddewr ac ymroddedig fel Sarah 

Vivian. 

   Mis nesa - noson arbennig iawn yn 

Acapela! Dathlu Gŵyl Ddewi - yn 

aelodau ac yn ffrindiau - adloniant o'r 

safon ucha gan enillwyr Rhuban Glas yr 

Eisteddfod Genedlaethol! Nos Fercher, 

Mawrth 11eg am 8. Dewch i ddathlu - 

dewch i gefnogi - dewch i flasu'r wledd! 

 

Llwyddiant Traws-gwlad 

Tîm Athletau Blwyddyn 7 

Ysgol Llanhari 
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Ysgol  
Pont-Sion-Norton 

FFWRN TÂN-COED  
SYMUDOL 

Parti, 
Priodas 
neu unrhyw  
achlysur arbennig 
 
Ffoniwch Dewi 
07505 142444 

www.pizza-wheels.co.uk 
facebook.com/pizzawheels 

Presenoldeb 

Ddydd Mercher 11eg o Chwefror, sef 

diwrnod presenoldeb 100% y clwstwr, 

cafwyd 95.9% o’r disgyblion yn 

bresennol. Da iawn i bawb a oedd yn yr 

ysgol. 

 

Y Pyllau Glo  

Diolch i Mr Thomas am ddod mewn i 

siarad gyda blynyddoedd 3 a 4 am y 

pyllau glo yn dilyn gwaith ar y thema 

‘Plant y Chwyldro’. Roedd ambell i 

blentyn yn hoffi’r syniad o weithio yn y 

pyllau glo, 

ond roedd y 

mwyafrif yn 

falch i fod yn 

yr ysgol yn 

hytrach na 

g w e i t h i o 

mewn lle 

oer, gwlyb a 

thywyll. 

Ailgylchu Cardiau Nadolig  

Diolch i bawb a wnaeth gyfrannu at y 

cardiau Nadolig a gasglwyd ar gyfer eu 

hailgylchu. Cafodd yr holl fagiau eu 

pwyso wrth eu casglu ac rydym yn aros i 

weld faint gasglon ni ar gyfer 

cystadleuaeth ailgylchu y Sir. Ein her 

nesaf yw casglu bocsys a ffoil o wyau 

Pasg - dechreuwch gasglu!! 

 

Gwasanaeth Ysgol 

Diolch i Mr James  am ddod i gynnal 

gwasanaeth ysgol  ar y thema Storm ar y 

Môr. Bu’r plant i gyd yn gwrando’n 

astud ar y stori ac yn mwynhau creu swn 

y storm. 

 

Bwyta’n iach 

Cafwyd wythnos bwyta’n iach ar 

ddechrau mis Chwefror i annog y plant 

ac athrawon i fwyta’n iach a chadw’n 

heini. I gloi’r wythnos cafwyd bore 

brecwast iach. Roedd y neuadd yn llawn. 

Diolch i Mrs Lloyd a Miss Morgan am 

drefnu ac i Mr Samson a Mrs Foster am 

eu gweithdai coginio. 

 

Eisteddfod yr Ysgol 

Llongyfarchiadau mawr i bawb a 

gystadlodd yn Eisteddfod yr Ysgol. Braf 

oedd gweld cymaint yn ymgeisio. Pob 

lwc i bawb fydd yn cystadlu yn yr 

Eisteddfod Sir. Diolch i Mr Jones am 

ddod i mewn i feirniadu. 

Nofio’r Urdd  

Llongyfarchiadau i 

Carwyn Salmon am 

ddod yn drydydd 

yng ngala nofio 

Cenedlaethol yr 

U r d d  y n  y 

g y s t a d l e u a e t h 

blwyddyn 5 a 6 

gyda’r dechneg 

broga.  

Ymddeol 

Dymuniadau gorau i Carole Willis, 

Groesfaen, ar ei hymddeoliad o 

swyddfa grŵp Plaid Cymru y 

Cynulliad. Bu’n gweithio i’r grŵp 

ers sefydlu’r Cynulliad ond nawr 

mae hi’n gallu canolbwyntio ar ofalu 

am ei hwyrion a threfnu gwyliau. 

Cogurdd  

Llongyfarchiadau i Oshian ac Ifan am 

gael eu dewis i gynrychioli’r ysgol yng 

nghystadleuaeth coginio’r Urdd. Diolch i 

Ysgol Gyfun Garth Olwg am gael 

defnyddio’r ystafelloedd coginio ar gyfer 

ein ail rownd. Roedd y myffins a’r salad 

ffrwythau yn flasus iawn! 

Carole Willis gyda Leanne Wood, 

Arweinydd Plaid Cymru 

Aneirin Cennydd Duggan - ail 

fab i Michelle a Brett Duggan, 

Graigwen. (Tudalen 10) 
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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 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Miss Mair Thomas, 

cyn ddirprwy-brifathrawes Ysgol y Pant 

ar ddathliad ei phen-blwydd yn 90 oed yn 

ddiweddar. Derbyniodd lawer iawn o 
gardiau a blodau gan ei theulu a 

chyfeillion. Dymunwn lawer pen-blwydd 

arall iddi. 

 

Croeso Nôl i Gilfach Goch 

Ymunodd aelodau Capel Moreia a’u 

ffrindiau yn y Bethel, Capel y 

Methodistiaid, i groesawu'r Parch Rachel 

Wheeler i’r oedfa nos Sul, Chwefror 8fed. 

Ganed y parch Rachel Wheeler yn y 

Gilfach ond symudodd y teulu i 
Ganolbarth Lloegr pan oedd hi'n ifanc 

iawn. Yn ddiweddar tra yn y canolbarth 

mae hi wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg. 

Croeso cynnes iddi i’n plith. Edrychwn 

ymlaen at y cyfarfod nesaf. 

Côr yr Einion 

Bydd Côr yr Einion yn canu mewn 

cyngerdd yng Ngholeg Penybont ar 

Ogwr, nos Iau, y pumed o Fawrth. 

Cynhelir y cyngerdd i gefnogi’r Ŵyl 
Gerdd Dant a fydd yn cael ei chynnal ym 

Mhorthcawl ym mis Tachwedd. Yn 

ogystal â Chôr yr Einion fe glywir plant 

ac ieuenctid ardaloedd Penybont a 

Phorthcawl yn y cyngerdd. 

 

Parti’r Efail 

Fe fydd Parti’r Efail yn cefnogi 

Eisteddfod yr Urdd, Caerffili gyda 

chyngerdd yn Acapela ym Mhentyrch nos 

Fercher, 25ain o Fawrth. 
 

Y TABERNACL 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Eleri Huws, 

Meisgyn, sydd wedi derbyn triniaeth yn 

yr ysbyty yn ddiweddar. Gobeithio eich 

gweld yn ôl yn yr Oedfaon cyn hir. 

 

“Tafod y Tab” 

Cyhoeddwyd rhifyn diddorol arall o 

Tafod y Tab yn ystod y mis. Diolch i’r 
ddwy chwaer o Lantrisant, Elain ac Awen 

am eu gwaith graenus yn paratoi’r 

cylchgrawn. 

 

Apêl am Ddillad 

Mae gwir angen dillad plant, dillad 

oedolion a dillad gwely ar gyfer y 

Gwasanaethau Cymdeithasol lleol. Mae 

croeso i chi adael dillad addas, mewn 

bagiau duon yn llofft y capel. Diolch 

ymlaen llaw am eich cefnogaeth i’r apêl 
bwysig hon. 

 

Angladdau 

Cynhaliwyd dwy angladd yn y capel yn 

ystod mis Chwefror. Cydymdeimlwn â 

theulu Cyril Baker o Benywaun a theulu 

Allan Wharton, yntau hefyd o Benywaun. 

Bregus fu iechyd y ddau am gyfnod hir a 

gwelir eu heisiau’n fawr yn y pentref. 

Cydymdeimlwn yn ddiffuant â 

theuluoedd Cyril ac Allan. 
 

Merched y Tabernacl 

Cynhelir Cinio Gŵyl Dewi, Merched y 

Tabernacl ym Mwyty Caesar’s ddydd 

Mawrth y trydydd o Fawrth am 12.30 y 

prynhawn. Diolch i Margaret Calvert am 

drefnu’r cinio. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Mawrth 

Mawrth 1af  Oedfa Gymun o dan ofal 

Aelodau Efail Isaf 
Mawrth 8fed Y Parchedig Aled Edwards 

Mawrth 15fed Oedfa Deuluol Sul y 

Mamau 

Mawrth 22ain Y Parchedig Eirian Rees 

Mawrth 29ain Oedfa Sul y Blodau. 

(Cerdd, Cân a Delwedd) 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 
Tonyrefail 

 

Ailgylchu Cardiau Nadolig 

Hoffai’r Cyngor Eco ddiolch i bawb 

wnaeth gefnogi ymgyrch yr ysgol i ennill 

cystadleuaeth ailgylchu cerdiau Nadolig 

ysgolion Rhondda Cynon Taf. Yn 

anffodus ni fuom yn llwyddiannus eleni 

ond fe lwyddwyd i gasglu nifer fawr o 

gardiau Nadolig i’w hailgylchu. 
Gobeithio y byddwn yn gallu casglu mwy 

o gerdiau y flwyddyn nesaf. 

 

Gymnasteg yr Urdd 

Diolch yn fawr i Megan Williams â 

wnaeth gynrychioli’r ysgol yn rownd 

derfynol gymnasteg yr Urdd. Roedd ei 

pherfformiad yn ardderchog.  

 

Arolwg yr RSPB 

Bu disgyblion yr ysgol yn brysur yn 

cymeryd rhan yn arolwg blynyddol yr 

RSPB i weld pa adar sydd yn ymweld â 
chynefin yr ysgol. Cafwyd nifer o 

ymwelwyr pluog yn ystod y cyfnod a’r 

adar mwyaf niferus oedd y sigl-di-gwt a 

jac y dô. Roedd pawb wedi mwynhau 

cymeryd rhan yn yr arolwg a dysgu dod i 

adnabod yr adar a dysgu eu henwau yn 

Gymraeg   

 

Clwb Chwaraeon 

Roedd aelodau’r Clwb Chwaraeon wrth 

eu boddau i gael un o sêr rygbi Cymru yn 

eu hyfforddi yn ddiweddar. Fe ddaeth 
Matthew Rees cyn gapten tîm rygbi 

Cymru a bachwr y Gleision i gynnal 

sesiwn sgiliau rygbi gyda’r disgyblion. 

Diolch yn fawr iawn iddo am roi o’i 

amser i hyfforddi’r plant.  

 

Blasu Chwaraeon 

Diolch yn fawr i’r Urdd am drefnu i 

ddisgyblion o’r dosbarthiadau Derbyn i 

Flwyddyn 6 i gael cyfle i flasu chwaraeon 

– y tro yma pêl-rwyd gan y disgyblion.  

 

Llwyddiant i’r Tîm Pêl-droed 
Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl droed 

cymysg yr ysgol fu’n llwyddiannus yn 

Nhwrnament Pêl-droed Gilfach Goch. 

Enillodd y tîm pob un o’u pum gêm gan 

sgorio cyfanswm o 33 gôl!  Perfformiad 

ardderchog. (Llun tudalen 1) 

  

Diwrnod Diogelwch y Rhyngrwyd 

Cynhaliwyd gweithgareddau amrywiol yn 

y dosbarthiadau a gwasanaeth arbennig i 

atgoffa’r disgyblion o bwysigrwydd bod 
yn saff wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd. 

Roedd hyn yn atgyfnerthu neges PC 

Evans a ddaeth i’r ysgol yn ddiweddar i 

drafod diogelwch ar y rhyngrwyd.  

 

Adnoddau newydd i’r gymuned 

Cyn bo hir bydd adnoddau cymunedol 

newydd gyda ni yn Nhonyrefail.  Nos 

Wener 27 Chwefror, bydd Eglwys Dewi 

Sant yn cael ei hailagor ar ei newydd 
wedd. Gyda chymorth grant gan y loteri, 

mae cefn yr eglwys wedi’i drawsnewid yn 

ardal i’r gymuned ac oriel wedi’i chodi a 

fydd yn gwneud yr eglwys yn lle deniadol 

iawn ar gyfer cyngherddau. Yr 

Archesgob, Dr Barry Morgan, fydd yn 

ailagor yr eglwys.  Longyfarchiadau i 

bawb sydd wedi bod yn brysur gyda’r 

prosiect hwn. 

   A’r datblygiad arall yw bod Theatr y 

Savoy bellach wedi cyflwyno cais i’r 
Cyngor i allu agor fel theatr.   

 

Lorraine Daye 

Brysiwch wella Lorraine!  Treuliodd 

Lorraine gyfnod yn yr ysbyty yn 

Llantrisant yn gynharach y mis hwn ond 

mae’n dda clywed ei bod wedi cael mynd 

adref erbyn hyn. 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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01443 407570 

www.menteriaith.org 

Ffair teulu – Dydd Gŵyl Dewi – Dydd 

Sul, Mawrth 1af – Clwb y Bont, 

Pontypridd  11yb – 4yp 

Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda 

ni yng Nghlwb y Bont, Pontypridd gyda 

stondinau, cerddoriaeth Cymraeg, peintio 

gwynebau, gweithdai crefft a llawer 

mwy! 

Mynediad am ddim. 

Croeso mawr i bawb! 

 

Menter Iaith Rhct ar daith – Clwb 

rygbi Abercwmboi – Nos Fercher 18ed 

o Fawrth 2015 

Os ydych chi â diddordeb i wybod mwy 

am waith Menter Iaith Rhondda Cynon 

Taf a’n cynlluniau cyffrous am y dyfodol 

dewch i ymuno â ni yng Nghlwb rygbi 

Abercwmboi ar nos Fercher 18ed o 

Fawrth am 7:00yh 

   Cyfle arbennig i chi glywed am waith y 

Fenter, cwrdd â’r staff a mynegi barn. 

Cyfarfod agored - Croeso mawr i bawb! 

 

Cyfle Cyffrous 

Mi fydd 35 o aelodau o Fforymau 

Ieuenctid y Fenter yn mynd am 

benwythnos preswyl i Langrannog ym 

Mis Mawrth. Yn ystod y penwythnos 

byddwn yn ffurfio Fforwm Sirol, bydd 

modd cael achrediad OCN Lefel 2 mewn 

cyfranogiad o fewn cyfarfodydd a llawer 

mwy. Mae’n gyfle i wneud gwahaniaeth 

personol a chymunedol o fewn y Sir, a 

chael tipyn o hwyl yn y broses. Mae’r 

cyfle hwn ar gael i ddisgyblion 

blynyddoedd 12 a 13 yn unig. 

 

Parti Ponty 2015 

Dyddiad i’ch dyddiaduron…Dewch i 

Barc Ynysangharad Pontypridd Ddydd 

Sadwrn, Gorffennaf 11eg eleni am 

ddiwrnod o hwyl i’r teulu cyfan. 

   Mae pawb yn gyffrous iawn yma yn y 

Fenter gan ein bod ni yn y broses o 

drefnu’r Parti Ponty cyntaf ers 7 

mlynedd. Rydym yn gobeithio dilyn 

llwyddiant Parti Ponty y gorffennol ond 

ychwanegu llawer mwy. 

   Hwn fydd y Parti Ponty gorau erioed! 

   Cadwch lygaid allan am fwy o fanylion 

yn ystod y misoedd nesaf. 

*Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr 

hefyd – Cysylltwch â ni am fwy o 

fanylion. 

 

Gwirfoddolwyr trefnu digwyddiadau 

Clwb y Bont 

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 

yn chwilio am wirfoddolwyr 18 oed+ i 

ymuno â grŵp trefnu digwyddiadau 

Cymraeg yng Nghlwb y Bont, 

Pontypridd. 

Mae’r gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’i 

gilydd o dan arweiniad y Fenter er mwyn 

trefnu digwyddiadau Cymraeg yn y 

clwb. 

Ar hyn o bryd, rydym yn cwrdd bob 

wythnos yng Nghlwb y Bont. 

Croeso i bawb! Dysgwyr a siaradwyr 

Cymraeg rhugl. 

Cyfle arbennig i ymarfer eich Cymraeg 

tu allan i’r ystafell ddosbarth a llawer o 

hwyl. 

   Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin 

ar 01443 407570 

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon ar y Sul am 10:30 yb  

 

Mis Mawrth 2015: 

1af        Gwasanaeth Gŵyl Ddewi  

8fed      Oedfa Gymun dan ofal y   

   Parchedig Glyn Tudwal Jones 

15fed    Oedfa Sul y Mamau  

22ain   Oedfa i gofio J S Bach 

29ain   Oedfa dan ofal y  

   Parchedig Jeff Williams 

Mis Ebrill 2015: 

3ydd    Oedfa Bore Gwener y Groglith 

5ed       Sul y Pasg -  Oedfa Gymun dan 

ofal y Parchg. Ddr. R.Alun Evans 

12fed    Sul Heddwch  -  gyda’r Llyfr 

Gwyn 

19eg     Oedfa dan ofal y  

   Parchedig John Gwilym Jones 

26ain   Oedfa dan ofal Arwel Ellis Owen           

    

Yn ddiweddar mae Undeb yr 

Annibynwyr wedi dosbarthu Holiadur 

“Eglwysi a’r Cyfundebau” , yn dilyn cais 

yn y Gynhadledd Flynyddol ar i’r 

Ysgrifennydd Cyffredinol baratoi papur 

ar effeithiolrwydd a dyfodol y 

Cyfundebau a’r Cyfarfodydd Chwarter. 

   “Un ffordd gymharol syml o gasglu’r 

wybodaeth angenrheidiol ar gyfer 

cyflawni’r dasg yw trwy holiadur syml” 

medd Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb 

yr Annibynwyr. 

   Os ydi Cyfundeb a Chyfarfodydd 

Chwarter yn ddieithr i chi, yna 

darllenwch ymlaen:- 

“Mae Bethlehem, Gwaelod-y-garth yn 

Eglwys Annibynnol, wedi ei sefydlu ers 

1832, ac yn yr adeilad presennol ers 

1872. 

   Mae’r eglwys, o’i gwirfodd, yn rhan o 

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg (UAC), 

ac yn perthyn i Gyfundeb Dwyrain 

Morgannwg (un o 15 Cyfundeb UAC yng 

Nghymru a Lloegr). 

   O fewn y Cyfundeb mae aelodau o’r 

amrywiol eglwysi Annibynnol yn dod at 

ei gilydd i drafod eu gwaith a’u 

tystiolaeth. 

   Bydd hyn yn digwydd bedair gwaith y 

flwyddyn, ac felly gelwir y cyfarfodydd 

yn “Gwrdd Chwarter”. 

   Mae’r Cwrdd Chwarter yn ddolen 

bwysig rhwng yr Undeb a’r eglwysi 

ymhob man.” 

   Mae’r Holiadur, 29 cwestiwn i gyd, yn 

holi manylion am gyfraniad Bethlehem 

i’r Cwrdd Chwarter, faint sy’n mynychu 

ac oes yna adrodd yn ol, Mae hefyd yn 

gofyn i’r gwrthwyneb, sef a ydym fel 

aelodau’r eglwys yn gofyn i’r Cwrdd 

Chwarter drafod materion o bwys i’n 

cynulleidfa. 

   Mae’n holi hefyd am Raglen 

Ddatblygu Undeb yr Annibynwyr, am 

gymorth i weithredu oddiwrth y 

Cyfundeb, gofyn barn ar gryfderau a 

gwendidau’r Cyfundeb, ac am 

awgrymiadau ar sut i gryfhau neu wella 

darpariaeth y Cyfundebau a’r Cwrdd 

Chwarter. 

   Yn olaf, ac mae’n debyg mai dyma brif 

ergyd yr Holiadur, “A ydych yn credu 

fod dyfodol i’ch Cyfundeb?” 

   Tybed beth fydd yr ymateb, ac a oes 

angen newid y drefn? Neu a fydd y drefn 

yn cael ei gorfodi i newid oherwydd 

ymarferoldeb ac adnoddau. 

   Ydi’r teitlau “Cyfundeb” a “Chwrdd 

Chwarter” eu hunain yn cyfleu heddiw 

ac yfory neu ydynt yn adlais o ddoe ac 

echdoe? Cawn weld! 

   Mae ‘na un cwestiwn arall yn ogystal, 

sef:-  ”Faint o sylw , os o gwbl, y mae’r 

Cwrdd Chwarter yn ei gael yn y wasg 

leol, y papur bro, ac yn y Tyst?”  

   Dyma o leiaf wneud iawn o fath am yr 

ail mewn rhyw ffordd bitw! 

   Dydd Gŵyl Dewi a Phasg Hapus i 

bawb. 

————— 

Cofiwch  y cynhelir Ysgol Sul i’r plant 

bob Sul heblaw am wyliau Ysgol a 

hynny i gyd fynd ac amser yr oedfa am 

10:30 a.m. 

 

Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem 

sydd i’w chanfod ar www.gwe-

bethlehem.org 

 

Ymwelwch yn gyson a’r safle i chwi 

gael y newyddion diweddaraf am hynt a 

helynt yr eglwys a’i phobl. 

 

Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 

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

@gwebethlehem. 

 

 

http://www.gwe-bethlehem.org/
http://www.gwe-bethlehem.org/
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

7 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Gohebydd y Mis:  
Margaret White 

 
Cyfarfodydd y grŵp Macmillan lleol 
Cynhaliwyd noson yn ‘Galeri Giles’ ym 

Mhontyclun yn ddiweddar lle roedd 

arddangosfa a’r cyfle i brynu tapestry 

drwy ‘ocsiwn gyfrinachol’. Aeth yr elw 

yma tuag at yr achos . Bydd 

gweithgareddau eraill wedi  cael eu 

cynnal cyn yr adroddiad yma hefyd,- 

noson gymdeithasol yng nghanolfan 

Gymdeithasol Pontyclun a chwis 

cenedlaethol Macmillan yng nghanolfan 

Gymdeithasol Pontyclun.  Ceir stondin 

Macmillan yn ffair dydd Gŵyl Ddewi 

yng nglwb rygbi Pontyclun. Aiff elw y 

gweithgareddau  i gyd tuag at yr achos.   

Gobaith y grŵp lleol yma ydy codi £25 

mil o bunnau sef eu targed cyn diwedd 

mis Mawrth. Gwych ynde! Dyma 

fanylion am noson arall i gynorthwyo’r 

achos   -  bydd noson Lawen/ Noson 

Variety ar yr 17eg o Ebrill  yng nghlwb 

Gweithwyr Llanhari am 7.30 a’r 

tocynnau yn £6 yn cynnwys bwyd.  Ceir 

mwy o wybodaeth oddi wrth Eluned 

Davies-Scott. 

 

Gwellhad buan 

Dymunwn wellhad buan a llwyr i 

Heather Thomas (gynt Payne) ar ôl 

llawdriniaeth fawr yn ysbyty Treforus 

ddechrau mis Chwefror. Mae Heather yn 

gyn ddisgybl o Ysgol Gymraeg 

Llantrisant ac Ysgol Gufum Llanhari, a 

bu'n athrawes Gymraeg  cyn i salwch ei 

tharo rhai blynyddoedd yn ôl. Mae wedi 

ymgartrefu ym Mhontyclun erbyn hyn. 

Rydym yn siwr fod Olivia a Fox, ei 

phlant bach yn edrych ymlaen at ei chael 

adre. Dymuniadau gorau i ti Heather. 

Mae pawb yn gobeithio y byddi'n well 

yn fuan iawn. 

 

Gartref ac yn gwella 

Cafodd Eleri Huws o Feisgyn 

lawdriniaeth yn Ysbyty Brenhinol 

Morgannwg, Llantrisant yn ddiweddar. 

Da dweud ei bod hi gartref bellach ac yn 

gwella’n dda. 

 

Dymuniadau da 
Bydd Geraint Huws o Lantrisant yn 

dathlu pen blwydd pwysig iawn yn y 

dyddiau nesaf yma a hoffen ni 

ddymuno’n dda iawn iddo fe a gobeithio 

y bydd yn dathlu mewn steil! 

Daniel Jenkins-Jones oedd y siaradwr yn 

ein cyfarfod ar Chwefror yr 16eg. 

Derbyniodd ei addysg gynradd ac 

uwchradd yng Nghaerfyrddin ac addysg 

uwch yn Aberystwyth. Bu ar staff y BBC 

yng Nghaerdydd am oddeutu ugain 

mlynedd cyn symud, yn 2011, i’w swydd 

amser - l lawn bresennol gyda’r 

Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod 

Adar (RSPB), yn dilyn cyfnod hir o 

ymddiddori’n wirfoddol ers ‘syrthio 

mewn cariad’ gydag adar ym Mehefin 

1977. Teitl ei sgwrs oedd Agweddau 

Gwyddonol ar waith yr RSPB a’r BTO 

(British Trust for Ornithology). 

   Cawsom olwg ar anturiaethau 

blynyddol sawl aderyn wrth iddynt fudo 

dros bellteroedd anhygoel o filoedd o 

filltiroedd – a hwythau yn eu ‘gwendid’ 

corfforol yn ymddangos yn analluog ac 

anghymwys i’r dasg. Atgoffwyd ni mai 

trigolion sawl gwlad ydynt, gyda llawer 

yn treulio ond dau fis yma. Nodwyd 

ambell ffaith syfrdanol, er enghraifft, 

bod hanes am un aderyn wedi teithio 

dros bum miliwn milltir yn ei oes a bod 

gwenoliaid ddim yn glanio dros gyfnod o 

ddwy flynedd, hyd yn oed yn llwyddo i 

gysgu wrth hedfan. 

   Rydym yn gyfarwydd â chlywed am yr 

arfer o fodrwyo adar, arfer a 

gychwynnwyd yn 1899 gan ymchwilydd 

o Ddenmarc. Gyda chofnodion manwl o 

astudiaethau miloedd o wirfoddolwyr 

llwyddwyd i ffurfio corff o wybodaeth 

am arferion adar dros dymhorau’r 

flwyddyn. Ond prin oedd yr wybodaeth 

am eu bywydau yn y cyfnodau pan 

oeddent uwchben y moroedd. Erbyn hyn, 

gyda chymorth technoleg fodern ar ffurf 

dyfeisiau electronig bychain iawn 

agorwyd pennod newydd. Mae’r 

dyfeisiau hyn (geolocaters/geo-leolwyr) 

yn medru olrhain teithiau adar a dweud 

pa droeon yr yrfa a brofir a rhoi 

amcangyfrif o ble mae’r aderyn ar ei 

daith. Gyda’r data diweddaraf roedd 

Daniel yn medru ein calonogi ynghylch 

dyfodiad y Gwanwyn eleni, oherwydd 

mae’r adar wedi gadael Affrica. Gallwn 

felly fod yn hyderus ac ymarfer y gân 

Moliannwn. 

Ymwelydd  
Prin Iawn  
â Chymru 

 

Ble aethoch chi am dro a beth welsoch 

chi ym mis Chwefror? Arwyddion y 

gwanwyn cynnar, bid siwr – y blagur yn 

paratoi i ymagor, cynffonau ŵyn bach yn 

addurno’r cyll a chlystyrau o eirlysiau ar 

lawr y glyn. Ond i lawr yn Fferm y 

Fforest, ar gyrion Caerdydd, roedd 

gwledd annisgwyl yn fy nisgwyl gydag 

ymweliad y Bras Lleiaf. Ni fyddwn i nac 

unrhyw un arall chwaith wedi dychmygu 

treulio prynhawniau yn edrych ar yr 

aderyn bach digon di-nod hwn yn bwydo 

ar y llawr ac yn sgrialu a lled-guddio am 

yn ail ymhlith y prysgwydd. Gaeafu yn 

rhannau gogleddol de-ddwyrain Asia a 

wna’r bras lleiaf fel rheol. Beth tybed ai 

gyrrodd yma? Ai gwyntoedd croes yn 

ystod y tymor mudo? A beth am ei 

dylwyth? Pa le maen nhw? Dim ond un 

sydd yma ond mae i’w weld yn fodlon ei 

fyd yng nghwmni criw o fras y cyrs. Ac 

am ba hyd y bydd yn aros? A fydd yn 

darganfod ei ffordd yn ôl i’r taiga yng 

ngogledd ddwyrain Ewrop ac Asia pan 

ddaw galwad y tymor nythu? Pwy a 

ŵyr? 

   Aderyn sydd ddim yn tynnu sylw ato’i 

hun yw’r bras lleiaf gyda phlu brown, du 

a melynlwyd hyd y cefn a bron olau â 

stribynnau tywyll, mân arni. Gellid yn 

rhwydd ei gamgymryd am fenyw bras y 

cyrs, sydd ond ychydig yn fwy o ran 

maint a chyda marciau tebyg. Ond o 

edrych yn fwy manwl gwelir fod y 

bochau yn fwy browngoch gydag 

ymylon du. Tybed sawl ymwelydd a 

gymerodd gipolwg ar y rhyfeddod prin 

yma ddechrau Chwefror a cherdded 

heibio heb sylweddoli ei fod yn gweld 

aderyn na welir ond yn anaml iawn yng 

ngorllewin Ewrop heb son am Gymru 

fach! 

   A ddaw’r bras lleiaf yn ôl ymhen y 

flwyddyn? A ddaw ag eraill gydag ef? 

Does ond gobeithio y bydd ei arhosiad 

byr eleni wedi ei berswadio fod 

gwyrddni Cymru yn lle croesawgar i 

ddianc rhag gaeafau di-gysur y taiga pell.  

Eirian Dafydd 

Daniel Jenkins-

Jones (ar y 

chwith) gyda rhai 

o’r aelodau  
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CORNEL   

Y  P L
ANT 

MAWRTH 2015 

6 Mawrth, 8.00pm: Acapela Unsigned 

(Tocynnau: £5/£7) 

7 Mawrth, 8.00pm: Huw Chiswell 

(Tocynnau: £7.50/£10) 

19 Mawrth, 8.00pm: Catrin Finch – 

Lansiad Albwm ‘Tides’ (tocynnau: £15 

/£17.50/£20) 

Penwythnos Jazz Acapela 

20 Mawrth, 8.00pm: The Andrew 

McCormack Trio 

21 Mawrth, 8.00pm: The Ghost Notes 

Catrin Finch: 
TIDES 

 

Mae’r delynores byd-enwog Catrin Finch 

wedi dilyn gyrfa ddisglair rhyngwladol 

wrth roi datganiadau a pherfformio gyda 

cherddorfeydd.  

   Ond mae taith 2015 Catrin yn cychwyn 

cyfnod cyffrous newydd yn ei gyrfa 

gerddorol ryfeddol. Mae’n cyd-fynd â 

lansiad ei halbwm newydd Tides. Am y 

tro cyntaf mae ei chyfansoddiadau ei hun 

yn ymddangos fel corff o waith ar y 

llwyfan ac ar record. Mae’n datgelu 

gwedd newydd ar artist eithriadol, wedi 

ei hysbrydoli i ddarganfod holl 

bosibiliadau’r delyn gan oes o 

ddylanwadau cerddorol. Bydd Catrin yn 

canu’r delyn a’r piano a bydd adran 

linynnol a llu o gerddorion gwadd yn 

ymuno â hi’n fyw ar y llwyfan i 

gyflwyno’i halbwm newydd 

   Bydd yn siwrnai gerddorol hyfryd gan 

gerddor sydd wedi perffeithio ei 

chelfyddyd.  

   Bydd taith Tides yn cychwyn ym 

Mhentyrch ar 19 Mawrth, yna Llundain, 

Aberteifi, Aberystwyth, Pwllheli, 

Wrecsam ac Aberdaugleddau. 

  Ym mis Ebrill bydd Catrin Finch a 

Seckou Keita ar daith i Wlad Belg. 

Cysylltwch y wlad gydag  
enwau’r meysydd chwarae a’r lleoliad 

LLUNDAIN CYMRU STADE DE FRANCE 

CAERDYDD YR EIDAL MURRAYFIELD 

PARIS IWERDDON STADIO OLIMPICO 

CAEREDIN LLOEGR AVIVA 

RHUFAIN YR ALBAN MILLENIWM 

DULYN FFRAINC TWICKENHAM 

Lliwiwch y Cennin 

CHWILOTWR CHWIM Y SEINTIAU 

Merched Y Wawr, 
Tonysguboriau 

 
Cawsom neges, ar y funud olaf, gan Dr 

Walter Brooks i ymddiheuro nad oedd yn 

gallu dod atom ar Chwefror 18fed i 

siarad am Batagonia.  

   Achubwyd y dydd (neu'n hytrach, y 

noson) gan Jean Davies ac fe gawson 

hanes ei thaith yn 2012 i gofio am 

drychineb y Titanic a ddigwyddodd can 

mlynedd yn ôl. Roedd ei thaid ar y llong 

gyda'i frawd ac fel llawer o rai eraill 

oedd ar y llong, bu'r ddau farw ar eu 

ffordd i wneud bywyd newydd yn 

America. Yn ffodus, nid oedd y teulu 

gyda ef, fe adawodd ei wraig feichiog a'i 

fab yng Nhymru. Roedd y daith yn un 

emosiynol iawn i berthnasau'r rhai o'r 

1,517 foddwyd yn y drychineb. Er bod y 

daith i safle'r llongddrylliad wedi cael ei 

effeithio gan dywydd garw llwyddwyd 

cyrraedd y fan yng  Ngogledd yr 

Iwerydd ar yr amser priodol i gynnal 

gwasanaeth coffa. Cawsom weld 

amrywiaeth o luniau o'r daith goffeb gan 

gynwys lluniau o'r  fynwent yn Nova 

Scotia lle claddwyd rhai o'r dioddefwyr. 

 

Bu farw un o’n haelodau mwyaf 

ffyddlon ar 11eg Chwefror ac roedd 

cynrychiolaeth deilwng o'n haelodau yn 

angladd Anne Davies, Fforest  Hill, 

Tonysguboriau ddydd Gwener 20fed 

Chwefror. Talwyd teyrnged briodol iawn 

iddi gan ei dau fab lle soniwyd am ei 

natur garedig, ei hiwmor, ei diddordebau 

eang a'i sirioldeb cyson - dyna'r Anne 

oeddem ni fel cangen yn ei hadnabod 

hefyd. Estynnwn ein cydymdeimlad i'w 

gŵr, Bernard, ei meibion, Alwyn a Ceri 

a'u teuluoedd.  
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

LLYFR AM SEREN WIB 
GERDDOROL  

 

Adolygiad gan Philip Lloyd 

  

Ymhlith gweithiau cerddorol lluosog 

Morfydd Llwyn Owen mae’r gân 

Gweddi’r Pechadur a’r emyn-donau 

William, Pen Ucha a Trefforest, sy’n 

ymddangos yn Caneuon Ffydd. Bu hi 

farw’n ddisymwth ym 1918, ychydig cyn 

ei phen-blwydd yn 27 oed. Ar ôl graddio 

mewn cerddoriaeth yng Nghaerdydd ym 

1912 enillodd ysgoloriaeth i Academi 

Gerddorol Frenhinol Llundain, lle y bu’n 

darlithio yn ogystal ag astudio. Dyna lle 

mae llyfr Eigra Lewis Roberts Fel yr Haul 

yn dechrau, ac mae’n dilyn hanes chwe 

blynedd olaf y cerddor a’r gantores 

ddawnus, yn Llundain yn bennaf a gartref 

gyda’i theulu yn Nhrefforest. 

   Roedd cylch ei chydnabod yn Llundain 

yn amrywio’n eang: o’r nofelydd D.H. 

Lawrence a’r bardd Americanaidd Ezra 

Pound i aelodau Capel Presbyteraidd 

Cymraeg Charing Cross, a’r AS Herbert 

Lewis a’i wraig Ruth yn eu plith. Roedd 

Ruth yn arloeswr ym myd casglu caneuon 

gwerin Cymru, a cheir yn Fel yr Haul yr 

hanes amdani hi a Morfydd yn recordio 

yng Ngheredigion ac yn wyrcws 

Treffynnon ar ymweliad â chartref y 

Lewisiaid yn Sir Y Fflint. Oerodd y 

cyfeillgarwch pan gyfarfu’r gerddores 

ifanc â’r un a ddaeth yn ŵr iddi, sef y 

seicdreiddydd Freudaidd Ernest Jones. 

   Mae’r awdur yn gosod bywyd Morfydd 

Owen mewn cefndir hanesyddol eangach. 
Mae hi’n mynd â’r darllenydd i 

Eisteddfod Genedlaethol 1912 yn 

Aberystwyth, lle derbyniwyd y cerddor 

ifanc i’r Orsedd, i Benbedw ym 1917 ar 

gyfer ‘Eisteddfod y Gadair Ddu’ ac i 

orymdaith y Suffragettes drwy ganol 

Llundain. A chawn weld pobl ifanc Capel 

Charing Cross ar y ffordd i’w picnic ar 

Hampstead Heath ar y trên tanddaearol ar 

hyd estyniad newydd i’r Northern Line. 

   Dychymyg a Thafodiaith 

   Nofel yw Fel yr Haul ac nid 

bywgraffiad. Dychmygol, felly, yw’r holl 

sgyrsiau a’r Aelod Seneddol, yn 

Nhrefforest, yng nghartref priodasol y 

gerddores a’r seicdreiddydd ac ymhobman 

arall. Ond mor gredadwy yw portreadau 

Eigra Lewis Roberts o’i chymeriadau fel 

ei bod yn anodd weithiau gwahaniaethu 

rhwng y ffuglen a’r ‘gwir’.  
   Y Wenhwyseg, tafodiaith y De-

ddwyrain oedd iaith Morfydd Owen (yr 

hyn a glywn ar y teledu gan yr hanesydd o 

Gwm Rhymni, y Dr Elin Jones) ac fe’i 

cyflwynir gan yr awdur gyda dogn helaeth 

o gollnodau.  

   Cyhoeddir Fel yr Haul gan Gomer. Y 

pris yw £8.99. Pam Fel yr Haul? Ceir yr 

ateb yn union ar ôl y Diolchiadau. 

Cylch Cadwgan 

Llên gwerin y glowr oedd testun sgwrs 

Lynn Davies yng nghyfarfod Cylch 

Cadwgan ym mis Ionawr. Cyflwynodd or

-olwg o lên lafar y glowr gan 
ddefnyddio’r cofnodion lleisiol ‘roedd 

wedi eu casglu fel rhan o’i ymchwil yn y 

maes. ‘Roedd brawdoliaeth arbennig yn 

bodoli yn nhalcen caled y gwaith glo a 

chychwynnodd gyda’r eirfa gyfoethog a 

oedd wedi datblygu ymysg y gweithwyr. 

Yna drwy gyfrwng sylwadau glowyr 

unigol o dde a gogledd Cymru ynghyd â 

detholiad o’u straeon a’u rhigymau, 

rhoddodd ddarlun byw o’u diwylliant 

arbennig. Manylodd ar le crefydd yn y 
diwylliant hwnnw a’r arfer o gynnal 

gwasanaeth crefyddol dan ddaear mewn 

ambell bwll. ‘Roedd ofergoel yn gallu 

dylanwadu ar ymddygiad ac arferion  fel 

y gred ei bod yn anlwcus iawn mynd i’r 

gwaith ar ddiwrnod ffair. Yn ogystal 

cafwyd golwg ar y modd y byddai 

anhwylderau’n cael eu trin a thyfu 

mwstash, yfed peint a chnoi baco yn cael 

eu hystyried yn llesol er mwyn osgoi 

effaith creulon y llwch ar eu hysgyfaint.  
‘Roedd golchi’r cefn mwy nag unwaith yr 

wythnos yn cael ei ystyried yn annoeth 

iawn ond credid bod  sugno glo ar gyfer 

diffyg traul yn llesol. Er bod y gwaith yn 

galed a pheryglus ‘roedd hiwmor yn rhan 

annatod o fywyd pob dydd y glowr a 

chafwyd cyfle i glywed sawl stori 

ddoniol. Bu’n bleser gwrando ar 

dafodiaeth bert y glowyr ac oherwydd 

bod gan nifer o’r gynulleidfa brofiad 

personol o’r gymdeithas lofaol cafwyd 
sesiwn ddiddorol o holi ac ateb ar 

ddiwedd noson hynod o ddifyr. Diolch i 

Lynn Davies am deithio i lawr atom o’r 

gogledd a chyfoethogi ein gwybodaeth 

am lên y diwydiant glo. 

 

Pen-blwydd Arbennig 

Llongyfarchiadau i Huw Llywellyn 

Davies ar gyrraedd carreg filltir arall. 

DYDDIAU OLAF  
OWAIN GLYNDŴR 

 

Arolwg gan Gymdeithas Owain Glyndŵr 

 
E l e n i  b y d d w n  y n  c o f f á u 

chwechanmlwyddiant marwolaeth y 

Cymro mwyaf eiconig yn hanes y genedl, 

Owain Glyndŵr.  Ychydig a wyddom am 

flynyddoedd olaf Glyndŵr; serch hynny, 

mae ystod eang o ffynonellau yn cynnig 

mai ar Fedi 21, 1415 y bu farw. 

   Mae rhai adroddiadau yn ei bortreadu fel 

cardotyn truenus, ac eraill iddo farw ar 

Fryn Lawtons Hope rhwng Leominster a 

Henffordd. Cafodd Iolo Morgannwg 

weledigaeth o Owain fel gwaredwr y 

genedl, yn cysgu gyda'i filwyr mewn ogof 

ac yn barod i achub Cymru mewn 

argyfwng. 

   Mae mwyafrif yr adroddiadau, serch 

hynny, yn dewis Golden Valley yn swydd 

Henffordd fel y lle treuliodd ei 

flynyddoedd olaf. Priododd dwy o'i 

ferched wŷr o'r dyffryn a phriododd Alys 

(merch hynaf' Glyndŵr) Syr John 

Scudamore o Kentchurch Court ac yn 

rhan o'i adeiladwaith mae Tŵr Glyndŵr. 

Dywedodd John Scudamore (disgynnydd i 

Glyndŵr ) wrth Adrien Jones (Llywydd y 

Gymdeithas) fod traddodiad teuluol yn 

hawlio mai ym Monnington Straddel, tua 

7 milltir o Kentchurch, mae bedd Owain.  

   Ym Monnington Straddel mae mwnt 

sydd â thraddodiad cryf o fod y man lle 

claddwyd Owain. Comisiynodd y 

Gymdeithas arolwg geoffisegol o 400 

metr sgwâr o'r safle yn y flwyddyn 2000. 
Datgelwyd olion adeilad cerrig petryalog 

yn mesur 10m. x 6m., a'i furiau yn fetr o 

drwch, o dan wyneb y mwnt. Roedd 

aliniad yr adeilad yn ogleddol-ddeheuol. 

Barn Dr Keith Ray, Archeolegydd swydd 

Henffordd, oedd bod Owain bron yn sicr 

wedi'i gladdu mewn tir cysegredig, a bod 

o leiaf pedwar safle o fewn i'r sir lle y 

gallai fod yn gorwedd.  

   Mae Abaty Dore, Abaty Sistersaidd 

ynghanol y Golden Valley, yn safle 

tebygol,(yn enwedig gan fod yr abaty yn 

meddu ar dir sylweddol yn y cwm). Yn ei 

lyfr The Mystery of Jack of Kent and the 

Fate of Owain Glyndŵr mae Alex Gibbon 

yn hawlio bod corff Owain wedi'i gludo o 

swydd Henffordd a'i gladdu yn Eglwys 

Sant Gwrdaf, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin.  

   Datgladdwyd gweddillion o faes parcio 

yng Nghaerlŷr yn ddiweddar, ac roedd 
gwyddonwyr fforensig yn argyhoeddedig 

(gyda sicrwydd o 99+%) mai gweddillion 

Rhisiart 111 (1452 - 1485) oeddynt. Mae'r 

fenter hon yn dangos grym rhyfeddol 

technegau dadansoddi geneteg (yn 

e n w e d i g  d a d a n s o d d i  D N A 

mitochondriaidd) ac yn awgrymu y 

byddai'n bosib gwirio gweddillion 

honedig Glyndŵr pe'i darganfyddir. Mae'r 

offer dadansoddol ar gael i ddatgelu'r ateb 

i'r dirgelwch; y cwestiwn llosg, wrth gwrs, 

yw a ddylid ceisio chwilio am yr ateb. 

   Am wybodaeth bellach cysylltwch â:  Dr 

John Hughes (Trysorydd ac Ysgrifennydd 

Aelodaeth), Bryn Siriol, Heol Penygreen, 

Llanidloes, Powys SY18 6AJ.  Ffôn: 

01686 413407   E-bost: 

    johnglyn100@gmail.com 

mailto:johnglyn100@gmail.com
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Erthyglau a straeon  
ar gyfer rhifyn mis Ebrill 

i gyrraedd erbyn 
25 Mawrth 2015 

 

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  
 

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 

Llŷr Gwyn Lewis 
yn trafod a darllen 

barddoniaeth o’i lyfr “Storm ar 
Wyneb yr Haul” 

Nos Wener,  20 Mawrth am 
8.00yh 

yn Y Ganolfan, Tabernacl, Efail 
Isaf 

Cydnabyddir cefnogaeth  
Llenyddiaeth Cymru 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

Bore Coffi i’r dysgwyr  
yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  

bob dydd Gwener am 11 y bore. 
Croeso cynnes i chi ymuno â’r criw. 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Cangen y Garth 

Noson o ddiddanwch 
yn Acapela 

 

 8yh Mawrth 11eg 
 

yn Acapela, Pentyrch 
                                                                                                                                                                                                                

Cangen Tonysguboriau 

Judith Jones 
yn rhannu ambell gyfrinach 

fel Meistres Gwisgoedd 
Cwmderi  

 

Mawrth 18fed   
Y Pafiliwn, Tonysguboriau 

Rhagor o fanylion:   

01443 202093 / 01443 203729 

CLWB Y 
DWRLYN 

Gyrfa Chwist 
 

8yh Nos Fawrth Mawrth 17  

yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 
 

Manylion:  029 20890040 

Eisteddfod y Dysgwyr 2015 
 

7pm-9:30pm,  
Nos Wener, 20 Mawrth, 

Theatr Canolfan Gartholwg 
Pentre’r Eglwys. 
Mynediad: •£2 

Croeso 

Ym mis Ionawr fe gyrhaeddodd Aneirin 

Cennydd Duggan - ail fab i Michelle a 

Brett Duggan, Graigwen. Mae ei frawd 

mawr, Gethin a’i chwaer Cadi wrth eu 

bodd. Llongyfarchiadau. 

 

Merched y Wawr 

Bydd y gangen yn cwrdd nos Iau, 

Mawrth 12fed am 7.30 yn Festri Capel 

Sardis. Noson yng nghwmni’r aelodau 

fydd hi. Dewch a gwrthrych diddorol da 

chi er mwyn rhannu ei hanes a’i 

arwyddocâd i chi. 

 

Clwb llyfrau 

Dwy gyfrol sy dan sylw mis yma sef 

‘Llanw’ gan Manon Steffan Ros a ‘Y Fro 

Dywyll’ gan Jerry Hunter. Byddwn yn 

cwrdd fel arfer yng Nghlwb y Bont nos 

Fawrth Mawrth 17eg am 8.00. 

   Nofel Saesneg yw’r dewis ar gyfer mis 

Ebrill sef ‘The Miniaturist’ gan Jessie 

Burton a dyddiad y cyfarfod yw nos 

Fawrth, Ebrill 14eg. 

 

Cyd deithiwr 

Cafodd Dylan Ebbsworth, Parc Prospect 

brofiad diddorol ar y trên i Lundain yn 

ddiweddar pan ddaeth arweinydd y Blaid 

Lafur, Ed Milliband i eistedd wrth ei 

ochor- ond tawedog iawn bu Ed ar y 

daith! 

 

Symud Tŷ 

O'r diwedd mae Gavin Ashcroft wedi  

symud o’r Trallwn i’w dŷ newydd ar yr 

ystâd o dai ar hen safle Alexon House, y 

Ddraenen Wen. Dymuniadau gorau a 

phob hapusrwydd yn dy gartre newydd! 

 

Cydymdeimlo 

Ym mis Chwefror bu farw George 

Morris, Penclawdd, Gwyr. Roedd yn 

frawd i Lis Morgan Jones , Maes y Deri, 

Graigwen. Estynnwn ein cydymdeimlad 

â Lis, Owain ac Iolo. 

 

Pen Blwydd Hapus 

Dymuniadau gorau i Gina Miles, Parc 

Graigwen sy wedi dathlu pen blwydd 

nodedig yn ddiweddar. 



Ar Draws  

1.  Yn wir (10) 

7.  Dyfodfa (8) 

8.  Heol fach (4) 

9.   Gohirio (4) 

10.  Bywiog (7)  

12.  Disgrifiadol (11) 

14. Seicoleg (7) 

16.  Syniad (4) 

19.  Cyfog (4) 

20.  Sêl (8) 

21.  Un sy’n llafarganu (10) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 15 Mawrth 2015 

Atebion Rhagfyr 

I Lawr  

1. Pa ddyn? (3) 

2. Cyflwr noeth (7) 

3. Parabl (4)  

4.   Tystiolaethu (8) 

5.   Barbaraidd (5) 

6.   Awgrym (6)  

11.  Yn ymwneud â Rhufain (8) 

12.  Twrw (6)  

13.  Cablu (7) 

15.  Rhoi’r gorau i (5)   

17.  Ychwaneg (3) 

18.  Llunio seiniau tebyg i’w gilydd (4) 

 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

1 1  2  3  4  5   7 

 6          6  

7         8    

             

10 9    12 10       

13     11   16     

13 12        13    

      16    21  22 

14   15    24 16   17 20 

       18      

19    22 20        

             

24  21           

1  E  A  Y  P  E  7 

7 S G O D A S G L O D S 9 

P E R  W  T  U  N E S 

10 F  C Y M U N E D  G  

C Y D I O 12 M 13 N A T U R 

13 D  S   16 15 16 N  R  

C L W T Y N  B Y S E DD U 

18 O 19 A    20  I 21 Y 22 

E G N I O  C 24 P A E N T 

24 I  D E F O D O L  I  

B A D  L  R  E  D O R 

28 D E W I S DD Y N I O N  

29  G  O  I  I  L   

THEATR BARA CAWS YN 
CYFLWYNO 

 
‘PUM CYNNIG I GYMRO’ – addasiad Dyfan 

Roberts o lyfr  John Elwyn Jones 
 

 

“Safwn ar y Bont Fawr yn Nolgellau, a’m llygaid yn 

gwledda ar harddwch dihafal y fro…”.  Dyna frawddeg 

olaf y nofel hunangofiannol ‘PUM CYNNIG I 

GYMRO’ gan  John Elwyn Jones wrth iddo gyrraedd 

yn ôl i’w dref hoff o wersylloedd carchar yr Almaen yn 

ystod yr Ail Ryfel Byd – ar ôl ceisio dianc bum 

gwaith!!  John Elwyn, mab ffarm tlawd a adawodd yr 

ysgol yn bedair ar ddeg.  Ychydig a wyddai wrth 

ymuno â’r fyddin chwe mis cyn y rhyfel y byddai ei 

lwybrau anturus yn mynd a fo ar draws yr Ewrop 

Natsiaidd, o frwydrau gwaedlyd Ffrainc i lethrau 

Tsiecislofacia, diffeithwch oer Gwlad Pwyl a chael ei 

ddwyn yng nghrombil llong i Sweden a rhyddid!!  Mae 

ei lyfr yn llawn cyffro, hapusrwydd a thrasiedi, ac yn 

dyst i allu anhygoel John Elwyn i ddweud stori afaelgar 

yn ei eiriau ei hun. 

   Yr actor a’r awdur Dyfan Roberts fydd yn portreadu’r 

John Elwyn hŷn ar lwyfan.  “Cefais innau fy magu yn 

Nolgellau” meddai Dyfan Roberts, “ac fel John mi es i 

Ysgol Ramadeg y dref.  ‘Dwi ‘di siarad ag amryw oedd 

yn ei ‘nabod o a chael darlun clir yn fy mhen o be’ 

oedd yn ei yrru fo.  Arwr gwahanol iawn i Lewis 

Valentine y gwnes i sioe arno beth amser yn ôl.  

HUNANGOFIANT DYN BYRBWYLL - dyna is-deitl 

ei gyfrolau hunangofiant, ac mae’r antur a’r 

byrbwylltra eofn hwnnw yn rhan annatod ohono ef a’r 

sioe.” 

Nos Fercher 8 Ebrill  Neuadd Llanofer, 

Caerdydd  Stuart  02920 63 11 44  

Nos Iau 9 Ebrill  Neuadd Llanofer , 

Caerdydd  Stuart  02920 63 11 44  

   Yn ymuno â Dyfan ar y llwyfan fydd 

Meilir Rhys Williams, yr actor ifanc o 

Lanuwchllyn, gan bortreadu’r ‘arwr’ yn 

ei ieuenctid. 

   Mae Dyfan, sydd yn un o sefydlwyr 

Bara Caws yn ôl yn 1976, yn falch o gael 

dod yn ôl i weithio gyda Bara Caws 

unwaith eto.  Dyma’r tro cyntaf i Meilir 

Rhys weithio gyda’r cwmni. 

   Am fwy o fanylion o’r daith ewch i 

wefan Bara Caws – 

 wwwtheatrbaracaws.com neu ffoniwch 

Linda/Mari 01286 676335. 
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Ysgol Dolau 
Lluniau Tudalen 13 

Ysgolion Pen-y-Bont. Roeddem yn 

lwcus gyda'r tywydd, gan fod yr haul 

yn tywynnu. Roedd ein rhedwyr i 

gyd yn wych gyda pherfformiadau 

anhygoel o Tianna Teisar (1af) a  

Ciaran Sibley (4ydd). Da iawn bawb! 

Bydd ein ras nesaf ar yr 28ain o 

Fawrth. 

 

Techniquest 

Daeth aelod staff o Techniquest i’r 

ysgol i wneud gweithgareddau Sain 

gyda disgyblion blwyddyn 3 a 4. 

Mwynheuodd y plant ddysgu a gweld 

sut mae tonnau Sain yn dirgrynnu a 

chael eu creu. Roedd nifer o 

weithgareddau amrywiol iddyn nhw 

arbrofi gyda a dysgu am Sain yn 

ymarferol.  

Ymweliad â’r Llyfrgell 

Cafodd grwpiau o blant y cyfle i fynd i’r 

Llyfrgell ym Mhencoed yn ystod 

Wythnos Ionawr 12fed – 16eg. 

Mwynheuodd y plant fynd ar y bws mini. 

Unwaith iddyn nhw gyrraedd, cawson 

nhw’r cyfle i ddewis llyfrau, lliwio ac i 

fwynhau amser stori.  Rydym yn edrych 

ymlaen at ein hymweliadau nesaf!  

 

Rygbi’r Urdd 

Tywydd oer, glwyb a diflas oedd ond 

aeth y tîm rygbi ati i gystadlu’n frwd yng 

nghystadleuaeth rygbi’r Urdd ger 

Pontypridd. Chwaraeodd y tîm yn wych 

wrth ennill dwy allan o’u pedair gêm yn 

erbyn Parc Lewis, Evan James. Cawson 

sgor cyfartal yn erbyn Llantrisant ac yn 

anffodus collon ein gêm olaf yn erbyn 

Llwyncrwn. Chwaraeodd pob aelod o’r 

tîm eu gorau a gwelwyd perfformiadau 

rhagorol  gan Jacob Perkins, 

SteffanRawdin-Jones, Kai Conway a 

Lewis Cogbill. 

 

Peter J. Murray 

Buodd disgyblion Dolau yn ddigon 

ffodus yn ystod mis Ionawr i gael 

ymweliad gan yr awdur Peter J. Murray. 

Mae’r awdur wedi ysgrifennu cyfres o 

lyfrau Saesneg o’r enw Mokee Joe ac 

wedi teithio’r byd o ganlyniad i 

lwyddiant y llyfrau i blant. Cafwyd bore 

yn llawn hwyl a sbri, gyda Pete yn cadw 

sylw’r 200 o blant am fore cyfan! Yn 

dilyn hyn, daeth yr awdur yn ôl i’r ysgol 

i arwyddo llyfrau a chafwyd ymateb 

anhygoel gyda’r llyfrau yn gwerthu 

allan! Ers ei ymweliad, mae staff yr 

ysgol wedi gweld newid mawr yn 

agwedd y disgyblion tuag at ddarllen, 

gyda nifer o’r disgyblion wedi gorffen y 

llyfr cyntaf yn barod! 

 

Gwasanaeth ‘Bike It’  

Cawsom wasanaeth arbennig ar gyfer 

lawnsio prosiect newydd yr ysgol sef 

‘Bike It’. Rydym yn ffodus iawn i fod un 

o bedair ysgol yn RCT i fod yn ysgol 

‘Beicio’. Daeth ein swyddog beicio, 

Hamish Belding, i’r ysgol i siarad a 

chyflwyno’r prosiect. Trafododd pa mor 

fuddiol yw cerdded, beicio neu ddod i 

ysgol ar sgwter ac sut i fod yn  ddiogel 

wrth wneud. Bydd llawer o 

weithgareddau yn ystod yr wythnosau 

nesaf i annog y plant ddod i’r ysgol 

mewn ffordd corfforol. 

 

Traws-gwlad 

Ddydd Sadwrn 31ain o Ionawr,  wnaeth 

ein rhedwyr Traws Gwlad gwrdd yn 

Ysgol Gyfun Pencoed ar gyfer 3ydd ras 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 
Lluniau Tudalen 13 

Diogelwch ar y We 

Ar y 26ain o Ionawr fe ddaeth PC Evans 

i siarad â disgyblion Blynyddoedd 4 a 5 

am ddefnydd cyfrifol o’r We.  Hefyd ar y 

10fed o Chwefror mi fuom yn nodi 

Diwrnod Diogelwch ar y We.  

Gosodwyd her i ddisgyblion CA2, sef  

llunio poster dwyieithog yn annog eu cyd

-ddisgyblion i fod yn ofalus wrth fynd ar 

y Rhyngrwyd.  Bydd y posteri gorau’n 

cael eu harddangos yn yr ystafell TGCh. 

 

Elusen 

Ar y 6ed o Chwefror nid mewn porffor y 

gwelwyd y disgyblion yn cyrraedd yr 

ysgol ond mewn môr o goch. Nid pwrpas 

y diwrnod oedd cefnogi tîm rygbi Cymru 

oedd yn chwarae yn erbyn Lloegr yng 

Nghaerdydd y noson honno, ond yn 

hytrach i godi arian tuag at Gymdeithas 

Brydeinig y Galon!  Bu’r disgyblion yn 

cyflawni gweithgareddau’n ymweud â 

phwysigrwydd gofalu am y galon a 

llwyddwyd i godi dros £410.  Diolch o 

galon i bawb gyfrannodd. 

 

Eisteddfod yr Ysgol 

Cafwyd diwrnod arbennig eto eleni  

ddydd Gwener y 13eg o Chwefror pan 

ddaeth pawb ynghyd i ddathlu 

Eisteddfod yr Ysgol.  Cafwyd gwledd o 

eitemau cerddorol a llefaru a diolch yn 

fawr iawn i Mrs B Treharne, Mrs P 

Edmunds a Mrs S Davies am gytuno i 

gyflawni’r gwaith anodd o feirniadu’r 

cystadleuthau llwyfan ac ysgrifenedig.  

Llongyfarchiadau mawr i’r buddugwyr 

fydd yn cynrychioli’r ysgol yn yr 

Eisteddfod Gylch yn fuan ac hefyd i 

Gruff Morgan o Flwyddyn 6 am ennill 

cadair yr Eisteddfod am gerdd ar y teitl 

“Mordaith”.  Gweler y lluniau. 

 

Disgo Santes Dwynwen 

Diolch i aelodau’r Gymdeithas Rieni am 

drefnu Disgo Santes Dwynwen i’r 

disgyblion ddiwedd mis Ionawr.  Cafodd 

pawb noson ramantus iawn yn dathlu 

diwrnod nawddsantes cariadon Cymru! 

 

Gweithdy ar y Gofod 

Ar yr 11eg a’r 12fed o Chwefror, fe 

ddaeth Emma Wride o AstroCymru i 

ddiddanu’r ysgol gyfan.  Cafwyd 

ffilmiau 3D â phob plentyn yn cael 

gwisgo sbectol 3D arbennig.  Wedi 

hynny cafodd disgyblion Blynyddoedd 3 

a 4 weithdy adeiladu rocedi gan eu bod 

yn astudio’r gofod.  Saethwyd y rocedi 

i’r awyr ar ddiwedd y gweithdy – dyna 

beth oedd cyffro! 

 

Baw Ci! 

Dros y misoedd diwethaf mae baw ci 

sy’n cael ei adael ar ôl ar gae’r ysgol 

wedi bod yn achosi pryder i’r plant a’r 

athrawon.  Dechreuwyd ymgyrch i geisio 

rhoi stop arni ac fe ymunodd Y 

Cynghorydd Griffiths a’r Cynghorydd 

Crimmings â ni yn ein hymdrech. Mae’r 

llun yn dangos Mr Jones, Miss Jones a’r 

disgyblion oedd yn fuddugol yng 

nghystadleuaeth creu’r posteri fydd yn 

cael eu harddangos o gwmpas y cae.  

 

Artist llwyddiannus 

Llongyfarchiadadu i Carys James o 

Ddosbarth 11 a enillodd yr ail wobr yng 

nghystadleuaeth llunio poster ar gyfer 

Ras Nos Galan eleni.  Da iawn Carys. 
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Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant Ysgol Dolau 

Lluniau o Eisteddfod yr Ysgol  

Peter J. Murray 

Arbrofion Sain Techniquest 

Posteri Buddugol Ymgyrch Baw Ci 

Carys James a’i 

Phoster  

Ras Nos Galan 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Llwyddiannau Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion isod ar 

eu llwyddiant ym myd chwaraeon: 

   Mae Georgia Jenkins ac Emily Poole 

wedi cael eu dewis i chwarae i dîm pêl-

rwyd dan 16 Cymoedd Morgannwg tra 

bod Gwenno Iolo Davies, Ela Iles a 

Grace Postlethwaite wedi eu dewis i 

gynrychioli’r tîm dan 14. 

   Mae Lily Wheeler Sexton wedi ennill 

gwobr athletau’r ifanc am ddangos 

potensial addawol 

   Mae tîm rygbi Blwyddyn 9 wedi curo 

Ysgol Gyfun Preseli i gyrraedd 8 olaf 

cystadleuaeth Cwpan Cymru tra bod tîm 

Blwyddyn 11 wedi cyrraedd 16 olaf. 

   Rhedeg Traws Gwlad - mae Daniel 

John wedi cael ei ddewis ar gyfer tîm 

Cymru ac yn ymuno gydag Alex Price, 

Jac Smith ac Ewan Smith i gynrychioli 

timau Cymoedd Morgannwg ar gyfer 

pencampwriaeth Cymru 

   Ac yn olaf, da iawn i dîm pêl-droed 

Blwyddyn 8 a gyrhaeddodd rownd 16 

olaf cystadleuaeth Cwpan Cymru gan 

golli gêm agos yn erbyn Ysgol 

Uwchradd Casnewydd. 

 

Eisteddfod Ysgol 11-02-15 

Cafwyd cystadlu brwd ymysg disgyblion 

a staff y chwe llys lawr yng Nghanolfan 

Ha md d en  y  Dd raenen  W en. 

Llongyfarchiadau i enillwyr eleni sef llys 

Gruffydd a diolch i bawb a gyfrannodd 

at gynnal Eisteddfod mor wych! 

 

Dug Caeredin – Gwobr Arian 

Yn ystod yr Haf blwyddyn ddiwethaf, 

llwyddais i a Jes Sayle ym Mlwyddyn 13 

i gwblhau ein halltaith Dug Caeredin 

lefel arian gyda disgyblion unigol o 

ysgolion a cholegau arall yn Rhondda 

Cynon Taf. Parodd yr alldaith am 3 

diwrnod a 2 noson lle cysgon ni mewn 

pabell wedi’i lleoli mewn caeau. Heb 

fynediad at ddŵr glan ar un noson, roedd 

angen i ni gasglu dŵr i goginio ac i olchi 

ein hoffer coginio mewn nant agos. Buon 

ni heb foethbethau fel cawodydd a thai 

bach ar yr ail noson hefyd, ond yn 

ffodus, bu tap dŵr ar gael i ni yn yr ail 

safle. Cyn gwneud y brif alldaith, roedd 

yn rhaid i ni gyflawni alldaith ymarferol 

a gwneud llawer o waith paratoi, ond 

bu’r holl ymdrech yn werth gwneud 

erbyn y diwedd. Yn fuan ar ôl cwblhau’r 

alldaith, llwyddon ni gwblhau’r wobr 

gyfan a oedd hefyd yn cynnwys adran 

Gorfforol, adran Sgiliau ac adran 

gwirfoddoli. Derbyniwn ni ein gwobr ar 

ddiwedd Mis Chwefror 2015. 

Adroddiad gan Elinor Cavil  

(Blwyddyn 13) 

Bwrlwm yr Eisteddfod 
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Llys Gruffydd. 

Buddugwyr 

Eisteddfod Ysgol 

Gyfun Garth 

Olwg 2015 

Coginio gyda Siân Bassett Roberts 
 

Bellach mae gan Siân wefan newydd sbon -

  www.lovingwelshfood.uk. Ymwelwch â'r wefan ac fe ddowch 

o hyd i ryseitiau hyfryd fel y bisgedi bach ceirch yna gawsom ni 

FyW eu profi pan ddaeth Siân i roi sesiwn i ni ar fwydydd 

Cymreig cyn y Nadolig. Mae hefyd yn cynnig gweithdai 

coginio, teithiau a safaris bwyd. Mae modd cysylltu â Sian trwy 

ebost hefyd - siân@lovingwelshfood.uk Cynhwysion y bisgedi 

bach ceirch oedd 225gr blawd ceirch, 50gr fflwr plaen, 30gr 

siwgwr caster, 3 llwy ford o laeth, 75gr o fenyn di-halen, hanner 

llwy de o bowdwr pobi, chwarter llwy de 'cream of tartar' a 

phinsied o halen. Eu pobi yn y ffwrn am 20 munud 190C/375F/

nwy 5 - pob lwc! 

Eisteddfod Ysgol Gyfun Garth Olwg 

 Ysgol Gynradd Garth Olwg 

Eisteddfod 
Da iawn i bawb a 

gymerodd ran yn ein 

heisteddfod ysgol eleni. 

Roedd y safon yn uchel 

iawn, a chafodd y 

beirniaid gwaith anodd 

i a w n  y n  d e w i s 

cynrychiolwyr ar gyfer 

yr Eisteddfod Gylch.  

   D i olc h  e t o  i ’ r 

beirniaid,  Mrs B 

Treharne a Mrs C 

Hardy. Pob lwc i'r 

disgyblion fydd yn 

cynrychioli'r ysgol yn yr 

Eisteddfod Gylch. 

 

Diwrnod Oes Victoria 

Bl 3 a 4 
R oe dd  aw yr g yl c h 

wahanol iawn yn 

n o s b a r t h i a d a u 

Blwyddyn 3 a 4 yn 

ddiweddar. Aethant yn 

ôl mewn amser i Oes 

Victoria i gael y profiad 

o fyw mewn cyfnod go 

wahanol.  

http://www.lovingwelshfood.uk
mailto:siân@lovingwelshfood.uk


Clwb Rygbi Pontypridd 
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Mae Clwb Rygbi Pontypridd yn brwydro'n galed i sicrhau 

llwyddiant unwaith eto'r tymor hwn, gyda'u gobeithion yn dal 

yn fyw o ennill y cwpan a'r gynghrair genedlaethol. 

   Wedi'r siom aruthrol o golli allan yn rownd chwarteri Cwpan 

Prydain ac Iwerddon, mae Ponty yn awr yn canolbwyntio'n 

llwyr ar efelychu camp aruthrol y ddau dymor blaenorol, a 

chipio dwbwl y cwpan a'r gynghrair. 

   Mis digon anodd oedd Ionawr i Bontypridd, gyda'r daith i 

herio Caerwrangon (Worcester) yng Nghwpan Prydain ac 

Iwerddon yn un siomedig, gan golli'r gem o 24 i 10.  

   Er yn dal i ennill gemau yn yr Uwch Gynghrair, fel y rhai 

adref yn erbyn Cwins Caerfyrddin ac oddi cartref yng Nghastell 

Nedd, doedd Ponty ddim ar eu gorau o bell ffordd, gyda'r garfan 

ar adegau yn cael eu llethu gan anafiadau. 

   Er y siom, doedd hi ddim gymaint o syndod felly pan ildiodd 

Ponty eu record 100% yn y gynghrair gan golli oddi cartref yn 

erbyn Pen-y-bont ar ddiwrnod olaf y mis. 

   Roedd angen codi safon eu chwarae a chanfod modd o ennill 

gemau yn awdurdodol felly, gyda'r her o deithio i wynebu 

Bedwas ar Sadwrn cyntaf mis Chwefror. Roedd adwaith y 

garfan yn un ddi-gyfaddawd, wrth i Bontypridd sgorio saith cais 

a chwarae rygbi gwefreiddiol wrth ennill yn gyfforddus o 14pt i 

51. 

   Y gêm nesaf i Bontypridd oedd taith anodd arall, y tro hwn i 

flaenau cymoedd Gwent i wynebu Glyn Ebwy yn ail rownd 

Cwpan SWALEC. Ponty oedd y deiliaid, ac wrth gwrs yn 

awyddus dros ben i sicrhau buddugoliaeth ac i symud ymlaen i'r 

rownd nesaf. 

   Chwaraewyd yr ornest dan amgylchiadau anodd ar faes 

Eugene Cross ar Sadwrn y 21ain o Chwefror, gyda'r gwynt a'r 

eira yn hyrddio yn wynebau'r chwaraewyr. Roedd yn gêm galed, 

gorfforol, ac er gwaethaf colli o 10pt i 7 ar yr egwyl, brwydrodd 

Ponty yn ôl i ennill o 10pt i 22 ar y chwiban olaf. 

   Mae'r tymor felly yn dal yn fyw i Bontypridd, gyda'r amcan o 

ennill y dwbwl am y trydydd tro yn dal yno i'w wireddu, ac i 

greu hanes drwy wneud hynny. Mae diweddglo cyffrous i'r 

tymor mewn stor - i gadw mewn cysylltiad â'r holl newyddion 

a'r canlyniadau, galwch mewn i'r wefan www.ponty.net 

 

Lluniau: Pontypridd yn trechu Bedwas yn yr Uwch Gynghrair 


