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tafod etafod e lláiái   

Taf ac Elái i’w cynnwys yn Eisteddfod yr 
Urdd Pen-y-bont ar Ogwr 

 

Mae’r Urdd bellach wedi cadarnhau y bydd Taf ac Elái yn cael 

eu cynnwys yn nalgylch Eisteddfod Pen-y-bont ar Ogwr 2017 – 

fydd yn ei gwneud yn Eisteddfod gydag enw hir iawn 

sef....Eisteddfod Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái.  Gwnaed y 

penderfyniad fel bod yr ardal yn cyd-fynd gyda rhanbarth 

Morgannwg Ganol yr Urdd. Yn ôl Jordan Morgan Hughes, 

S w y d d o g  D a t b l y g u 

Morgannwg Ganol, “Rwyf yn 

hynod o falch fod y 

penderfyniad wedi ei wneud i 

ymestyn yr ardal i gynnwys 

Taf ac Elái gan y bydd holl 

blant a phobl ifanc y 

rhanbarth nawr yn gallu 

cymryd rhan yn y sioeau a’r 

seremoniau yn ystod wythnos 

yr Eisteddfod.  Er fod dros 

dwy flynedd i fynd nes bydd 

yr Eisteddfod yn ymweld a’r 

ardal, mae’r gwaith codi arian 

wedi dechrau.” 

   Os hoffech chi gynorthwyo 

gyda chodi arian, ymuno 

gyda phwyllgor lleol neu 

wirfoddoli mewn unrhyw 

ffordd gyda’r Urdd, mae 

croeso i chi gysylltu gyda 

Jordan ar  jordan@urdd.org 

neu 02920 635 685. 

Daeth penllanw dros ddwy flynedd o drafod a threfnu pan 

gyrhaeddodd dirprwyaeth o Crécy-en-Ponthieu yng ngogledd 

Ffrainc, yma i Lantrisant. Dros chwe chanrif yn ôl aeth gwŷr y dref 

draw Ffrainc  i ymladd yn y Rhyfel Can Mlynedd. Cytunir mai 

cyfraniad bwasaethwyr Llantrisant oedd yn bennaf gyfrifol am y 

fuddugoliaeth yn y frwydr honno. Roedd yn hen bryd cymodi! 

   Daeth pump o gynghorwyr y dref ynghyd â’u gwragedd a’u  plant 

yma dros benwythnos Gŵyl Ddewi i lofnodi Siarter Cyfeillgarwch  

ac i selio gefeillio’r ddwy dref. Nos Wener, croesawyd y 

ddirprwyaeth gan Aelod Seneddol Pontypridd, Owen Smith mewn 

cinio swyddogol. I ddilyn cynhaliwyd Cyngerdd gan Gôr Meibion 

Llantrisant a’r unawdydd Siwan Henderson yn Eglwys hynafol 

Llantrisant. Y Côr Meibion, dan gadeiryddiaeth Ted Tidmann, yn 

dilyn ymweliad â Crécy ddwy flynedd yn ôl fu’n bennaf gyfrifol 

am berswadio’r cyngor i fwrw ymlaen â’r cynllun gefeillio. 

   Noson anffurfiol wedyn yng Nghlwb y Gweithwyr gyda phawb 

yn dod ymlaen yn arbennig er gwaetha problem cyfathrebu o bryd 

i’w gilydd. 

   Bore Sadwrn, taith i Gwm 

Rhondda a’r criw wedi eu 

syfrdanu â’r dirwedd, y tai a’r trefi 

ac yn  methu â chredu hanes 

glofaol y Cwm. Roedd eu syfrdan 

lawer mwy ar ôl ymweliad â 

Pharc Treftadaeth Rhondda yn y 

Porth. Uchafbwynt y diwrnod yn 

ddi-os oedd gwylio gêm Ffrainc 

yn erbyn Cymru yn y Cross Inn. 

Fel y dywedodd Gerard Lheureux 

- maer Crécy - ar ddiwedd y gêm;  

   “Dyna ni, mae hanes wedi ei 

ailadrodd ei hun, Ffrainc wedi 

colli eto, ond ychydig yn llai 

gwaedlyd y tro ‘ma!” Ond 

e f f e i t h i o d d  y 

c a n l yn i a d  d d i m 

m y m r y n  a r  y 

dathliadau oedd i 

ddilyn .  Aeth y 

rhialtwch o ganu a 

dawnsio ymlaen am 

oriau. Golygfeydd nad 

oedd hyd yn oed y 

Cross Inn wedi eu 

gweld erioed o’r 

blaen!  

Parhad ar dudalen 2. 

Penwythnos o ddathlu mawr yn Llantrisant Cymorth i’r Adran Cardioleg 

Yn sgil sgwrs gan Dr Gethin Ellis i Ferched y Wawr Cangen y 

Garth ym mis Tachwedd 2011 cylfwynwyd rhodd ariannol i 

waith yr Adran Cardioleg Ysbyty Llantrisant. Defnyddiwyd yr 

arian i brynu teclyn i fesur Curiad y Galon a gwahoddwyd 

Gwenfil Thomas a Carol Williams i’r Ysbyty i drosglwyddo’r 

teclyn yn swyddogol i’r Adran. 

w w w . t a f e l a i . c o m  

mailto:jordan@urdd.org
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Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, 

Taf ac Elái 2017 

Fel y gwyddoch mae’n siŵr erbyn hyn, Pen-y

-bont, Taf ac Elái fydd cartref Eisteddfod yr 

Urdd, 2017. Ac wrth i ni gystadlu’n frwd yn 

y Cylch a’r Sir a mawr obeithio cael 

rhywfaint o lwyddiant yn Eisteddfod ein 

cymdogion draw yng Nghaerffili, mae’r 

paratoadau wedi dechrau ar gyfer ein gŵyl ni. 

Drwy wefannau, cyfryngau cymdeithasol ac 

wrth gwrs drwy’r papurau bro, fe wnawn ein 

gorau fel pwyllgor gwaith i hysbysu pawb o’r 

hyn sydd wedi digwydd a’r hyn sydd ar y 

gweill. Mae arian di-ri i’w godi, a chodi 

ymwybyddiaeth yw ein nod pennaf. Felly 

ymunwch â ni wrth i ni groesawi Gŵyl 

ieuenctid fwyaf Ewrop i Ben-y-bont ar Ogwr, 

Taf ac Elái. 

 

PROFFEIL Y MIS 

ENW: Tegwen Ellis 

Rôl yn Eisteddfod 2007:  

Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith 

PAM FOD YR URDD AC EISTEDDFOD 

2017 YN BWYSIG I CHI? 

Mae Eisteddfod yr Urdd yn bwysig i mi 

oherwydd dyma’r ffordd gorau i ddathlu 

Eisteddfodau 

Wedi diwrnod o gystadlu brwd, Llwynau 

oedd y llys buddugol yn eisteddfod yr ysgol. 

Da iawn i’r côr am ennill yn yr Eisteddfod 

Gylch a phob lwc i’r parti Llefaru yn  

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng 

Nghaerffili. 

 

Ymweliad Miss Hudson ag India 

Cafodd Miss Hudson brofiad bythgofiadwy 

wrth iddi ymweld ag ysgolion yn Kolkata, 

India fel rhan o’i gwaith gyda’r Cyngor 

Prydeinig. Llwyddodd i wneud cysylltiadau 

gydag ysgolion o wledydd eraill a rhoi enw 

Ysgol Castellau ar y map yn Ffair Lyfrau 

Kolkata. 

   

Pysgoty Bryste 

Fel rhan o waith y tymor bu Dosbarthiadau’r 

Cwm a’r Wyddfa ar daith i Bysgoty Bryste. 

Dywedodd Joey Jones, “fe ddysgais i lawer o 

bethau diddorol, fel  bod y Clownfish yn 

medru newid o fod yn fachgen i fod yn 

ferch!”  

 

Diolch i PC Andrea Evans am ei gweithdai 

diweddar, yn enwedig Cynllun Saff gyda 

Blwyddyn 6 a’r noson rhannu gwybodaeth 

am ryngweithiau cymdeithasol gyda’n rhieni.  

 

Wythnos Wyddoniaeth  

Roedd y plant wrth eu bodd yn datblygu eu 

sgiliau rhesymu  a chydweithio wrth ddatrys 

problemau Techniquest yn ystod ein Wythnos 

Wyddoniaeth. 

 

Fel rhan o’r gwaith adeiladu gyferbyn â’r 

ysgol daeth Ivor Goodsite o gwmni 

Morganstone Ltd i’n gwasanaeth i sôn am 

ddiogelwch ar safleoedd adeiladu. 

Ein tîm Cwis 

L l y f r a u  y n 

cyflwyno siec am 

£150 ar ran yr ysgol 

i Lyfrgell y Beddau 

yn dilyn ein 

c a s g l i a d  a r 

Ddiwrnod y Llyfr. 

Roedd y plant wrth 

eu bodd pan ail agorodd drysau’r llyfrgell yn 

ddiweddar. 

YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG CASTELLAU 

h u n a n i a e t h  a 

Chymreictod mewn 

ffordd hwyliog a 

chyffrous. 

   Rydw i wrth fy 

m o d d  b o d  y 

‘Steddfod yn dod i’n 

rhanbarth ni gan ei 

fod yn gyfle gwych i 

blant a phobl ifanc yr 

ardal fod yn rhan o’r 

holl weithgareddau 

sydd ynghlwm â’r 

Eisteddfod.  Pan mae’r Eisteddfod yn 

ymweld â’r ardal leol mae pob math o 

gyfleoedd ar gael - cyfle i gyfrannu mewn 

pwyllgorau neu i berfformio mewn 

cyngherddau ac wrth gwrs y cystadlu!  Yn 

ogystal, mae gweithgareddau cymdeithasol 

yn gyfle i wneud ffrindiau newydd a hynny 

mewn cyd-destun Cymreig bywiog. 

ATGOFION O’R URDD YN EICH 

PLENTYNDOD? 

Mae Eisteddfod Porthaethwy 1976 yn sefyll 

yn y cof oherwydd dyma fy mlwyddyn olaf 

yn yr ysgol Gynradd yn y Barri - a dyna chi 

gliw i’m hoedran!  Cawsom gryn lwyddiant 

yn yr Eisteddfod Sir y flwyddyn honno ac 

aeth llond bws i fyny’r gogledd i gystadlu ar 

nifer o eitemau.  Yn eu mysg oedd y gân 

actol, y parti canu, y ddawns greadigol, y 

ddawns werin a’r rygbi! Ie rygbi, pryd hynny 

roedd y cystadlaethau chwaraeon yn cael eu 

cynnal yr un wythnos. 

Ymunwch â ni ar  Facebook a dilynwch ni ar 

Twitter @EistUrdd2017 

Y bechgyn yn mwynhau’r awyr agored ar 

draeth Llangrannog. 

Tîm rygbi 10 bob ochr yr ysgol aeth i rownd 

derfynol Cwpan y Llywydd yng 

Nghystadleuaeth 10 bob ochr De Cymru.  

Dathlu yn Llantrisant (Parhad) 
Bore Sul, taith o gwmpas y Senedd gyda 

chinio swyddogol yng Ngwesty’r Bear, 

Llantrisant i ddilyn.. 

   Daeth tua chant o drigolion, busnesau a 

chynrychiolwyr sefydliadau ynghyd i 

Neuadd y Dref i fod yn dystion i 

uchafbwynt y penwythnos - llofnodi’r 

Siarter Cyfeillgarwch. Llywiwyd 

gweithgareddau’r prynhawn gan yr 

hanesydd lleol Dean Powell a chafwyd 

datganiadau ar y delyn gan Teilo Evans. 

   Ar ôl y llofnodi dywedodd  Gerard 

Lheureux “mae’n foment hanesyddol i’r 

ddwy dref ac rydym yn eithriadol falch o 

fod wedi cael y cyfle i ddod yma i dderbyn 

croeso tywysogaidd y Cymry”, 

Ychwanegodd Veronica Nicholas, 

Cadeirydd Cyngor Llantrisant, “Roedd 

hwn yn ddigwyddiad hanesyddol o bwys. 

Gyda’n gilydd gallwn gynnig cyfleon 

unigryw i ddeall hanes a diwylliant ein 

dwy dref”. 

   Cafwyd cefnogaeth holl fusnesau a 

siopau’r hen dref. Roedd y môr  o faneri 

coch, gwyn a glas (y tricolore wrth gwrs!) 

a’r ddraig goch oedd yn chwifio uwchben 

yr adeiladau dros y penwythnos yn dysteb 

i’w brwdfrydedd dros y fenter. Mae’n 

diolch am holl drefniadau’r penwythnos i 

Glerc y Cyngor, Alison Jenkins. Fe 

weithiodd yn ddiflino i sicrhau llwyddiant 

yr ymweliad. Bydd dim llawer o seddi sbâr 

ar y  bws i Crécy i arwyddo’r cytundeb yno 

ym mis Awst - alla i fentro!   
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Ysgol Llanhari 

Ymlaen i Gaerffili! 

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a fu’n 

cynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod Sir yn 

ddiweddar ym Maesteg.  Cafwyd 

perfformiadau arbennig gan nifer fawr o’r 

disgyblion. Bydd Elan Booth (unawd 

merched bl7-9 ac unawd alaw werin) Luke 

James (unawd bechgyn a deuawd gydag 

Elan) y grŵp gwerin, Beca Ellis a Beca Harry 

(deuawd hŷn) a’r côr iau yn cystadlu yn 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng 

Nghaerffili ym mis Mai. Yn yr adran 

gynradd, bu Sienna Cale, Catrin Winney, 

Luke Jackson ac Hallie Thomas yn cystadlu 

ar ran Adran Gynradd Llanhari am y tro 

cyntaf yn yr Eisteddfod Gylch. Da iawn chi! 

 

Ecofrwydrwyr 

Hoffai’r Adran Gynradd gyflwyno aelodau 

newydd yr Ecofrwydrwyr! Byddant dros y 

misoedd nesaf yn helpu gofalu am yr ysgol 

a’r amgylchedd.  Maent eisoes wedi bod yn 

yr ysgol goedwig yn paratoi’r tir er mwyn 

plannu llysiau yn yr wythnosau nesaf.  

Meistri MOS 
Llongyfarchiadau i ddau o athrawon 

Technoleg Gwybodaeth yr ysgol, sef Mr Paul 

Greene a Miss Vicky Mann ar ddod yn Feistri 

MOS cyntaf Rhondda Cynon Taf. Mae un o’u 

disgyblion sef Guto Parri o flwyddyn 10 wedi 

ei ddewis yn un o bump disgybl yn rownd 

derfynol Prydain Fawr y Sialens Word. Tipyn 

o gamp a phob lwc yn y rownd nesaf Guto! 

Llwyddiant Youth Speaks 

Llongyfarchiadau gwresog i Owain Ellis, 

Gwynfor Dafydd a Harriet John o flwyddyn 

12 ar eu llwyddiant arbennig yng 

Nghystadleuaeth Youth Speaks y Rotari. 

   Yn dilyn buddugoliaeth yn erbyn Ysgol 

Cwm Rhymni ac Ysgol Treorci yn y rownd 

sirol, aeth y tri yn eu blaenau i gystadlu yn 

erbyn ysgolion oedd yn dod o bob cwr o Dde 

Cymru yn y rownd derfynol yn Ysgol y 

Bontafen ar y 6ed o Fawrth. Enillodd Harriet 

glod arbennig fel y diolchydd gorau am yr ail 

rownd yn olynol 

 

Trip Castell Coch 

Mae’r plant ym mlwyddyn 1 a 2 wedi bod 

wrth eu boddau yn dysgu am eu thema ‘Calon 

Cymru’.  Aethant ar drip i Gastell Coch ar 

ddechrau’r tymor i ddysgu am hanes y castell.  

Roeddent wedi mwynhau mas draw, yn 

ymchwilio i bob ystafell ac edrych am 

gliwiau i lenwi eu llyfrynnau gwybodaeth.  

 

Les Miserables 

Mae Owain Ellis o flwyddyn 12 wedi ennill 

ei le yng nghorws y sioe a fydd yn cael ei 

llwyfanu yng Nghanolfan y Mileniwm yn yr 

Hydref. Yn dilyn ail glyweliad, mae’n aros i 

weld a lwyddodd i gael un o’r prif rannau. 

Edrychwn ymlaen yn fawr at ei weld yn 

perfformio a phob hwyl gyda’r ymarfer. 

 

Diwrnod y Llyfr 

Dathlwyd Diwrnod y Llyfr eleni gyda 

disgyblion yn gwisgo fel eu hoff cymeriadau 

o wahanol storïau. Roedd Matilda, Sali Mali, 

Yr Hugan Fach Goch ac hyd yn oed y Rhiain 

Gwsg wedi ymweld â’r ysgol!!! Yn amlwg 

roedd llawer o baratoi wedi digwydd o flaen 

llaw gyda’r gwisgoedd.  Diolch i bob un am 

eu hymdrechion.  

Ymweliad PC Evans 

Croesawyd P.C. Andrea Evans i’r ysgol i 

drafod ei gwaith gyda disgyblion y dosbarth 

meithrin a derbyn gan mai eu thema nhw yw 

‘Calon ein Cymuned’.  Gwrandawodd pob un 

yn astud arni ac yn amlwg yn mwynhau 

clywed am ei gwaith yn y gymdeithas. 

 

Eclips 

Roedd y plant yn gyffrous iawn i glywed am 

yr eclips yn ddiweddar.  Gwyliodd y plant iau 

bopeth oedd yn digwydd ar y byrddau gwyn 

rhyngweithiol yn y dosbarthiadau tra bod 

disgyblion yr adran uwchradd yn edrych ar yr 

eclips gan ddilyn cyfarwyddiadau diogewlch 

manwl iawn!. Gall y disgyblion ym 

mlwyddyn 1 a 2 hyd yn oed esbonio'r hyn a 

oedd yn digwydd - da iawn chi! 

 

Diwrnod y Trwynau Coch 

Dathlwyd y diwrnod yn yr adran gynradd ac 

uwchradd gydag amrywiol weithgareddau a 

llwyddwyd i godi £469 tuag at yr achos 

teilwng hwn. 

 

Newyddion Chwaraeon 
Bu timau rygbi saith bob ochr yr ysgol yn 

cystadlu yng nghystadleuaeth saith bob ochr 

yr Urdd n Llandeilo Ferwallt yn ddiweddar. 

Dyma lun o fechgyn blwyddyn 9 ar ddiwedd 

diwrnod mwdlyd iawn yn Llandeilo Ferwallt! 

 

Mae tair o ferched blwyddyn 11 wedi eu 

dewis i garfan rygbi merched y Gweilch o 

dan 18oed  yn ddiweddar. Pob hwyl i Megan, 

Seren a Caitlin.  

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed 5 bob ochr 

merched bl7 a ddaeth yn drydydd yn 

nhwrnament 5x60 y sir yn ddiweddar. 

Enillwyd pum gêm a cholli un yn unig. 

   Mae dwy o ferched blwyddyn 8 yn 

datblygu eu doniau ar hyn o bryd tra’n 

hyfforddi gyda chlwb Athletau Caerdydd.  

Mae Lily Gaskin yn ymarfer yn wythnosol 

gyda’r clwb ac ym mis  Mawrth, bu Eliza Hill 

yn cynyrchioli’r Clwb yn NIAC Caerdydd 

yng nghystadleuaeth clybiau athletau Cymru 

a Lloegr. Fe’i dewiswyd i fod yn rhan o’r tîm 

cyfnewid 4 x 200m. Perffomiodd yn wych 

drwy recordio ei hamser gorau erioed. 

 

Diwrnod MAT ym Mhrifysgol Abertawe 
Manteisiodd rhai o ddisgyblion mwy abl a 

thalentog Mathemateg blwyddyn 10 ar y 

cyfle i ymweld â Phrifysgol Abertawe ar 

ddechrau mis Mawrth a chymryd rhan mewn 

gweithdai oedd yn hybu eu sgiliau 

mathemategol. Bu’n brofiad arbennig iawn i’r 

disgyblion ac yn enwedig i’r tair merch a 

lwyddodd i ennill cwis y dydd! 
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FFWRN TÂN-COED  
SYMUDOL 

Parti, 
Priodas 
neu unrhyw  
achlysur arbennig 
 
Ffoniwch Dewi 
07505 142444 

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

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

 

Cawsom ddathlu Gŵyl Ddewi mewn 

steil eto eleni yn Acapela ysblennydd! 

Daeth tua deugain ynghŷd i fwynhau 

doniau Steffan a Marged Jones y brawd 

a'r chwaer hynod dalentog o Gaerdydd. 

Fe'n croesawyd gan Hywel - roddodd 

ychydig o hanes Acapela ddoe a heddiw. 

Mae'n ganolfan gelfyddydol brysur a 

phwysig bellach â chymaint o 

berfformwyr safonol, amrywiol yn 

ymweld yn gyson. Anogwyd y cwmni i 

ymweld â gwefan Acapela yn gyson er 

mwyn cadw llygad ar yr hyn sy'n 

digwydd yno. www.acapela.co.uk Eleri 

oedd yn llywio'r noson ac fe agorwyd ein 

cyngerdd gan Eira roddodd berfformiad 

hyfryd o Melin Trefin - Crwys i ni. Yna 

cymerodd Steffan ei le yn y pulpud - 

Marged wrth y 'grand' a Sioned yn ei 

chynorthwyo. Rhyngddynt cafwyd 

gwledd! Steffan wedi dewis amrywiaeth 

hyfryd o ganeuon Cymraeg - o'r alaw 

werin, i'r hen ganiadau, trefniannau Jeff 

Howard i gerdd dant Owain Siôn gan 

gloi efo perfformiad bendigedig o 

Anfonaf Angel. Roedd yn fraint cael eu 

cwmni. Pobol ifanc mor dalentog, mor 

ddiymhongar. Diolch i chi. Yn glo ar y 

noson darllenodd Gwenfil englynion 

coffa gyfansoddwyd yn sgîl y colledion 

enbyd gafwyd eleni. Colli Merêd, colli 

Dr John Davies - ac fe gafwyd darn o 

awdl Dic Jones i'r Cynhaeaf i'n hatgoffa 

o'r waddol adawyd i ni. Noson hyfryd - 

diolch i bawb am eu cyfraniad. Ni fydd y 

ddrama 'Dynes a hanner' gyda ni y mis 

nesa gan i'r rhan fwyaf fynychu'r 

perfformiadau yn barod. Gobeithir trefnu 

noson yn ei lle - cewch fanylion gyda 

hyn. 

Enfys gyda Dora, ei chwaer. 

Marged a Steffan 

Fflur Elin, Tonyrefail, Llywydd 

Myfyrwyr Prifysgol Bangor 

Alun Thomas yn derbyn gwobr 

Gohebydd Radio y Flwyddyn 

Priodas Daniel Guilfoyle a Sioned Davies 

Llantrisant 

Russell Owen, Pentyrch, 

wedi cwblhau y daith 

seiclo i Baris 

http://www.acapela.co.uk
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Gohebydd Lleol: Allan James 

 
Priodas Daniel a Sioned 

Bu dathlu o fath gwahanol ar aelwyd 

Bethan a Mick Guilfoyle adeg y Nadolig 

pan briododd Daniel eu mab â Sioned 

Davies yng Nghapel Minny Street, 

Caerdydd ar yr 20 fed o Ragfyr. Y Parch. 

Owain Llŷr Evans oedd y gweinidog a’r 

organydd oedd Euros Rhys ynghyd â 

chyfraniadau Nadoligaidd gan Gwenllian 

Haf Richards (Ffidil) ac aelodau o 

Gôrdydd. Y forwyn briodas oedd Luned 

Eurig Davies ynghyd â thair morwyn flodau 

yn cynnwys Imogen Rose Guilfoyle, nith 

Daniel sef merch ei frawd Mathew. Ei 

frawd, hefyd, oedd un o’r tywyswyr ynghyd 

â Daniel Morgan, ffrind Daniel. Y gwas 

priodas oedd Stuart Crombie cyfaill 

prifysgol i Daniel. 

   Mae Sioned yn un o gyn-ddisgyblion 

Ysgol Gyfun Ystalyfera tra bu Daniel yn 

ddisgybl yn Ysgol Gyfun Llanhari. Mae’r 

ddau erbyn hyn yn gyfreithwyr, Sioned yn 

gweithio i’r Gwasanaeth Iechyd 

Cenedlaethol a Daniel yn Gyfreithiwr 

Masnach ym Mryste. Maen nhw wedi 

ymgartrefu yn Y Rhath. Cynhaliwyd y 

wledd briodas yng Ngwesty Coed-y-

Mwstwr (Pen-y-bont ar Ogwr)a threuliwyd 

y mis mêl yn Norwy. Dymuniadau gorau i’r 

ddau ohonynt. 

 

Llantrisant a Crecy 

Adeg Gwŷl Dewi bu gefeillio rhwng hen 

dref yng Nghymru a chymuned yn Ffrainc a 

fu unwaith yn elynion ar faes y gad ryw 

700 mlynedd yn ôl, yn un o frwydrau 

mwyaf gwaedlyd yr Oesoedd Canol. Yn 

1346 gwelwyd bwawyr enwog Llantrisant 

yn ymladd ar ran ‘Y Tywysog Du’ ym 

mrwydr Crecy, gan orchfygu Brenin 

Bohemia a hawlio’i arwyddlun o dair pluen 

estrys, arwyddlun a gysylltir â phob 

tywysog ers hynny. Dychwelodd y Cymry 

dewr hynny, dynion ‘Y Fyddin Ddu’, i’w 

cartref ar ben y bryn gan ennill rhyddid yr 

hen fwrdeistref, anrhydedd sydd o hyd yn 

cael ei gydnabod a’i arddel. 

   Bellach mae Cyngor Cymunedol 

Llantrisant gyda chefnogaeth Côr Meibion 

Llantrisant ac Ymddiriedolaeth Tref 

Llantrisant, wedi trefnu gefeillio swyddogol 

â Crecy-en-Ponthieu yng ngogledd Ffrainc. 

Eleni ar Ddydd Gŵyl Dewi arwyddodd 

Maer Crecy-en-Ponthieu, Gerard Lheureux 

a Chadeirydd Cyngor Cymunedol 

Llantrisant, y Cynghorydd Veronica 

Nicholas, ddatganiad o gyfeillgarwch yn y 

neuadd canoloesol. Roedd rhyw ddau gant 

o drigolion lleol, pobl busnes a 

chynrychiolwyr gwahanol gymdeithasau yn 

bresennol. Bu cyfnewid anrhegion a 

chafwyd cyfle i gymdeithasu mewn cyd-

destun cyfeillgar a chymodlawn. Erbyn hyn 

roedd arwyddocâd y cysylltiad gwreiddiol 

wedi’i ddiystyru’n llwyr. ‘Segurdod yw 

clod y bwa’ bellach a’r dref wedi’i 

haddurno â baneri’r ddwy wlad. Yn ystod 

eu hymweliad cafodd yr ymwelwyr o Crecy 

gyfle i grwydro’r ardal, i glywed cyngerdd 

gan Gôr Meibion Llantrisant ac i ymweld â 

Pharc Treftafdaeth Rhondda ac â’r Senedd 

ym Mae Caerdydd. Mae’r gefeillio bellach 

yn swyddogol ac yn gyfle i’r naill gymuned 

a’r llall werthfawrogi hanes a diwylliant ei 

gilydd. 

 

Genedigaeth 

Ganwyd merch fach arall i Gethin a 

Danielle White o Frynsadler, Pontyclun, ar 

Fawrth 18ed.  Roedd yn pwyso 7.14 pwys. 

Mae Dora wrth ei bodd gyda 'i chwaer fach 

newydd Enfys Grug ac mae Margaret 

White a Steve wedi dotio ar  eu hwyres 

fach newydd. Llongyfarchiadau mawr i'r 

teulu bach!  

 

Babi newydd arall! 

Llongyfarchiadau mawr i Matthew Glyn as 

Esyllt (gynt Swain) ar enedigaeth Lena 

Magwen ar Mawrth 12.  Mae mamgu a 

tadcu( Bob a Llinos) wrth eu bodd!  

Mae Lena yn chwaer fach newydd i  Nanw 

ac Idris.   

 

Ceri Morgan sydd yn gyfrifol am 

newyddion y mis nesaf?  ebost     

Mark.Morgan19@btinternet.com    

Ffôn 01443 239199 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Llywydd Undeb Myfyrwyr Bangor 

Llongyfarchiadau i Fflur Elin ar gael ei 

hethol yn Llywydd Undeb Myfyrwyr 

Prifysgol Bangor ar gyfer y flwyddyn 

academaidd nesaf.  Bydd yn cychwyn yn 

y swydd ym mis Mehefin. 

 

John Hunt 

Mae’n dda gwybod bod John yn gwella 

ar ôl derbyn clun newydd yn ddiweddar. 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Dymuniadau Da 

Dymunwn wellhad buan i Shan Pickard 

wedi iddi dderbyn llawdriniaeth i’w 

phenglin  yn ddiweddar. Brysia wella 

Shan. 

 

Rifiw’r Dwrlyn (Llun tudalen 13) 

Ddiwedd mis Chwefror cynhaliwyd Rifiw 

blynyddol Clwb y Dwrlyn. Nia a Colin 

Williams fu’n brysur yn cydlynu’r cyfan  

ac fe agorwyd y noson gyda theyrnged 

gynnes os doniol i Margaret ac Ifan 

Roberts a fu’n gyfrifol am y noson am 

nifer o flynyddoedd. O’r cychwyn cyntaf 

bu’n wledd o chwerthin wrth wrando ar y 

cyhoeddwr trwsgwl mewn capel, ac ar 

hanesion y Dwrlyn Times. Ymwelwyd a 

salon trin gwallt Marco, yr hync o Eidalwr, 

a’r wigs  yn creu penbleth i rai yn y 

gynulleidfa wrth geisio adnabod y 

cymeriadau. Diolch i Sian Thomas am 

ddod i gyflwyno gwobr y salon ore! Rhyw 

gantorion digon aflafar a gafwyd yn y 

clyweliadau sol ffa a galw am annibyniaeth 

i Bentyrch wnaeth y gerdd gocos. Ac er i ni 

weld y sgets y “Preying Mantis “ nifer o 

weithiau o’r blaen mae’r  ymateb yn dal yr 

un mor frwdfrydig ag erioed. Do, fel y 

canwyd yn y gân i gloi’r noson fe 

wnaethom chwerthin 

 “A joio am awr neu ddwy, 

 A wir, mae sŵn y clapio 

 Yn eli i bob clwy.” 

 Diolch i bawb a fu wrthi yn trefnu, 

ysgrifennu a chymryd rhan. 

 

Seiclo i Shelter Cymru 

Llongyfarchiadau  i Russell Owen, siop y 

Spar  Pentyrch, ar fod yn rhan o daith beics 

Shelter Cymru o Gaerdydd i Baris ddiwedd 

mis Chwefror. Gyda 52 seiclwr yn y grŵp 

cychwynnwyd ar ddydd Mercher o 

Stadiwm y Mileniwm a seiclo yr holl 

ffordd i Baris (heblaw am ysbaid wrth 

groesi’r Môr Udd) gan gyrraedd brynhawn 

Sadwrn y gêm rhwng Cymru a Ffrainc, 

taith o 300 milltir i gyd. Ymysg y seiclwyr 

roedd 8 aelod o Only Men Aloud ac ar ôl 

eu hymdrech ar ddwy olwyn gwnaethant 

ymuno â’r côr i ganu’r anthem yn Stade de 

France. 

   Ni fu’n rhaid seiclo ‘nôl ond mae’n siwr 

bod cyhyrau pawb yn gwynegu am rai 

dyddiau wedyn er yn falch bod Cymru 

wedi ennill! Llwyddwyd i godi dros 

£90,000 ar gyfer Shelter Cymru ac mae 

Russell yn ddiolchgar iawn i bawb a 

wnaeth ei noddi. 

 

Gyrfa Chwist 

Enillwyr Gyrfa Chwist Clwb y Dwrlyn 

eleni oedd Carol Williams a Margaret 

Roberts, y ddwy yn falch iawn o gael 

ffowlyn i ginio fel gwobr. Diolch unwaith 

eto i Jim Morris am drefnu. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Ifan Davies, Rhydlafar 

wedi iddo ddod yn gynta’ yn Eisteddfod 

Sir yr Urdd yn canu “Yr Eliffant” yng 

nghystadleuaeth blwyddyn 1 a 2. Mae ei 

ddwy chwaer hŷn Beca ac Elan yn falch 

iawn ohono. Dymunwn bob lwc iddo fe a 

phawb arall yn unigolion a phartion pan 

fyddant yn cystadlu yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol yng Nghaerffili 

mailto:Mark.Morgan19@btinternet.com
mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Ymddeol 

Dymunwn ymddeoliad hapus iawn i 

Margaret Pritchard-Copley, Heol Iscoed. 

Dechreuodd Margaret ei gyrfa yn y 

cyfryngau, yn cyhoeddi, darllen y 

newyddion a chyflwyno rhaglenni 

amrywiol i’r BBC, HTV ac S4C. Tua 

diwedd y nawdegau fe adawodd Margaret 

fyd y cyfryngau ac ym mis Mai 2000 

cafodd ei phenodi’n Brif-Weithredwr 

Hospis Gofal George Thomas. Mae’r 

hospis yn rhoi gofal lliniarol i gleifion ac 

yn cynnig gofal nid yn unig i’r claf ond i’r 

teulu i gyd. Trwy waith diflino Margaret ar 

ran yr elusen gwireddwyd ei breuddwyd o 

godi hospis newydd, sef Tŷ George 

Thomas yn y brifddinas yn 2005. Am ei 

gwaith blaenllaw ym myd iechyd a gofal 

derbyniodd yr anrhydedd o “Gymraes y 

Flwyddyn yn y Gymuned 2005.” 

   Mae’n amser mwynhau ac ymlacio nawr 

a dymunwn bob hapusrwydd a iechyd i 

Margaret, ac i John sydd wedi gwella’n 

rhyfeddol ar ôl y driniaeth egr a 

dderbyniodd llynedd. 

 

Cylch Meithrin Efail Isaf 

Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin Efail 

Isaf ar dderbyn adroddiad da gan Estyn – y 

corff arolygu addysg yng Nghymru. Mae 

dwy o arweinwyr newydd wedi cymryd yr 

awenau yn y Cylch eleni – Sarah Davies a 

Diana Dethbridge – felly llongyfarchiadau 

i’r ddwy am arwain y Cylch drwy eu 

harolwg cyntaf mor llwyddiannus. Dipyn o 

gamp! 

   Os hoffech fwy o wybodaeth am y Cylch, 

sydd yn cwrdd yn Neuadd y Pentref yn 

Efail Isaf, neu os hoffwch sicrhau lle i’ch 

plentyn yno, cysylltwch gyda Sarah ar 

07585 003062 neu e-bost iwch 

sarahdavies2009@live.com. Gallwch hefyd 

chwilio am y Cylch ar wefannau 

cymdeithasol Twitter @CylchEfail_Isaf 

neu Facebook/Cylchmeithrinefailisaf. 

 

Swydd Newydd 

Llongyfarchiadau i Ffion, merch hynaf 

Geraint a Caroline Rees, Penywaun, ar ei 

swydd newydd yn Swyddog y Wasg i S4C. 

Hyd yn ddiweddar roedd Ffion yn gweithio 

i Fenter Iaith Caerffili ac roedd yna ganmol 

mawr i’r gwaith roedd yn cyflawni yn yr 

ardal. Pob hwyl iti yn dy swydd newydd 

Ffion. 

 

Côr yr Einion 

Fe fydd Côr yr Einion yn trefnu cyngerdd 

yng Nghapel y Tabernacl nos Iau, Ebrill 

30ain. Yn ogystal ag eitemau gan y côr fe 

fydd plant o ysgolion lleol y cylch yn 

perfformio. Rhennir elw’r noson rhwng 

Elusen Macmillan a Chronfa Aaron, 

bachgen bach 6 oed o bentref Efail Isaf 

sydd yn dioddef o Syndrom Down ac 

anableddau difrifol eraill. Mae aelod o’r 

Côr, Emlyn Penny Jones (Pens) yn mynd i 

feicio 175 milltir o Gaernarfon i Gaerdydd 

i godi arian i Gronfa Aaron. Croeso i chi ei 

noddi! 

 

Y TABERNACL 

Bedydd 

Fore Sul, 22 o Chwefror bedyddiwyd Mali 

Awen, merch fach Tim a Mari Wort 

Pontyclun.  Roedd y gwasanaeth yn nwylo 

medrus Jane Eryl Jones ac roedd yn braf 

cael croesawu teulu a ffrindiau’r teulu i’r 

Oedfa. 

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Myra Davies, 

Radur ar ôl iddi dderbyn triniaeth ar ei 

phen-glin yn ddiweddar. Dymuniadau 

gorau Myra. 

 

Merched y Tabernacl 

Mwynhawyd Cinio Gŵyl Dewi hyfryd ym 

Mwyty’r Caesar’s, Y Creigiau ar Fawrth 

3ydd, pan ddaeth nifer dda o aelodau 

ynghyd. Ddydd Mawrth, y 24ain o Fawrth 

teithiodd yr aelodau i Gaerdydd i Neuadd 

Dewi Sant i’r Cyngerdd Awr Ginio. 

Datganiad ar yr organ gan Huw Tregelles 

Williams oedd yr arlwy ac mi 

berfformiodd weithiau gan Widor, Bach, 

Richard Elfyn Jones, Franck a Vierne. 

Roedd canmoliaeth mawr i’r perfformiad. 

Ein cyfarfod nesaf fydd taith i Amgueddfa 

Wlân Cymru, Drefach, Felindre ac yna 

mynd ymlaen i Gastell Newydd Emlyn am 

ginio ac ychydig o siopa ddydd Mercher, 

Ebrill 29ain. Fe fydd bws yn gadael Siop y 

Pentre, Efail Isaf am chwarter wedi wyth y 

bore. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Elaine James ar ddod 

yn fam-gu unwaith eto. Ganwyd Efa 

Marilyn  i Rhodri a Nia ar y nawfed o 

Fawrth. Dymuniadau gorau i chi fel teulu. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Ebrill 

Ebrill 5ed  Oedfa Gymun o dan ofal 

aelodau Creigiau a’r Groes-faen 

Ebrill 12fed Y Parchedig Aled Edwards 

Ebrill 19eg Y Parchedig D. Eirian Rees 

Ebrill 26ain Dr Keith Rowlands 

Etholiad Cyffredinol 
 
Bydd hustingau ar gyfer yr etholiad 

cyffredinol yng Nghapel Salem Nos 

Fercher y 15fed o Ebrill am 7 o’r gloch. 

Bydd ymgeiswyr o wyth plaid yn dod i 

ateb cwestiynau, gan gynnwys Plaid 

Cymru, Llafur, Ceidwadwyr ac UKIP. 

Croeso cynnes i bawb. Cysylltwch â’r 

B a r c h e d i g  R o s a  H u n t  a r 

revdrosa@gmail.com neu 07807893373 

am fwy o fanylion. 

Ysgol Creigiau 
 

Cafwyd Eisteddfod Ysgol lwyddiannus 

iawn unwaith eto, gyda’r cystadlu’n frwd 

rhwng y pedwar llys. Collwyn oedd yn 

fuddugol eleni a hynny o drwch blewyn! 

Un pwynt yn unig oedd rhyngddyn nhw â 

Iestyn! 

 

Llongyfarchiadau i’r holl blant a fu’n 

cystadlu yn Eisteddfodau Cylch a Sir yr 

Urdd. Fe fydd y canlynol yn cynrychioli’r 

ysgol yn y Genedlaethol ym mis Mai – Ifan 

Davies ar yr Unawd Bl. 2 ac iau, y Parti 

Llefaru Ail Iaith, y Parti Llefaru Iaith 

Gyntaf, Kira Devine ar y Llefaru i 

Ddysgwyr Bl.5 a 6, Aleesha Evans ar y 

Llefaru i Ddysgwyr Bl.3 a 4 a’r Côr. Pob 

lwc iddynt! 

 

Llongyfarchidau hefyd i’r canlynol ar eu 

llwyddiant yng nghystadleuaeth Celf a 

Chrefft yr Urdd: Casi, Nel, Elodie, Heti, 

Osian a Cian. 

 

Ar y 5ed o Fawrth, fe ddathlwyd Diwrnod 

y Llyfr yn yr ysgol. Cafwyd gorymdaith o 

amgylch yr iard i bawb gael y cyfle i 

werthfawrogi ymdrechion ei gilydd i wisgo 

fel cymeriadau o’u hoff lyfrau. Gwelwyd 

amrywiaeth mawr o gymeriadau gan 

gynnwys Matilda, Wali a Dennis the 

Menace! 

 

Yr wythnos olynol, cafwyd dathliad arall 

oherwydd roedd hi’n Ddiwrnod Trwynau 

Coch! Thema’r dydd oedd “Gwallt Gwyllt 

a Dillad Di-chwaeth.” Roedd mwy o olwg 

nag arfer ar bawb! Bu disgyblion 

blynyddoedd 5 a 6 yn brysur yn pobi 

cacennau a’u gwerthu am 20c yr un adeg 

amser chwarae. Llwyddwyd i gasglu 

£749.62. Diolch yn fawr iawn i bawb. 

 

I lansio “Pythefnos Masnach Deg”, 

penderfynwyd gwneud a gwerthu Smwddis 

Banana am 30c yr un. Bu’r Pwyllgor 

Masnach Deg yn brysur iawn felly, gan 

lwyddo i wneud elw o £35! Gwych! Gan 

fod y fenter wedi bod yn gymaint o 

lwyddiant, mae’r Pwyllgor wedi 

penderfynu gwneud hyn yn achlysur 

rheolaidd. 

 

Yn ystod amser cinio ar ddyddiau Llun, 

mae criw o ferched o Flwyddyn 6, sy’n 

galw eu hunain yn “Criw Mentrus”, wedi 

bod yn helpu Mrs Hussey a Mrs Cozens i 

gynnal Clwb Crefftau. Mae cynnal y clwb 

wedi gwneud iddynt ystyried ochr fusnes y 

fenter. Maent wedi bod yn llwyddiannus 

iawn yn gwerthu eu nwyddau yn y Ffair 

Nadolig a Nosweithiau Rhieni a.y.b. Yn 

ddiweddar, cawsant glod uchel am eu 

gwaith mewn cystadleuaeth Menter 

Masnach Cenedlaethol a gynhaliwyd yn y 

S e n e d d  y m  M a e  C a e r d y d d . 

Llongyfarchiadau i Grace, Nesta, Katy, 

Georgina a Isabella a diolch i Mrs Hussey 

a Mrs Cozens am eu harweiniad. 

mailto:revdrosa@gmail.com
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 

Cinio Gŵyl Ddewi - Clwb y Dwrlyn - 

Clwb Golff, Creigiau - p'nawn Sul, 

Mawrth 1af. 

A ninnau'n griw da, wedi gwledda'n 

anrhydeddus dyma Arwel Ellis Owen, ein 

gŵr gwadd nodedig yn ein hatgoffa o'r hyn 

ddigwyddodd ar Mawrth 1af yn 1979 yng 

Nghymru - sef y Refferendwm cyntaf ar 

ddatganoli. Roedd y canlyniad yn 

dorcalonnus. Dim ond 11.8% o'r etholfraint 

a bleidleisiodd dros ddatganoli a 46.5% yn 

erbyn. Syrthiodd y Llywodraeth Lafur yn 

fuan wedyn ac fe enillodd y Ceidwadwyr, 

dan arweinyddiaeth Margaret Thatcher, yr 

Etholiad Cyffredinol ym mis Mai 1979. Ac 

mae'r gweddill yn hanes.  

   Ond cyfododd rhyw ffenics fel patae o'r 

duwch hyn sef yr awydd i godi ysbryd, i 

godi llais ac i ddangos bod y Gymraeg yn 

bwysig i drigolion Creigiau, Pentyrch a'r 

pentrefi cyfagos. Breuddwyd criw bychan, 

brwd a gwlatgarol ydoedd creu cymdeithas 

Gymraeg - a dyna enedigaeth Clwb y 

Dwrlyn! Gweledigaeth Cymry pybyr megis 

Arwel ei hun, Guto Roberts, Gwenfil, Ken 

Evans, Don Llewelyn a neb llai nag A.C. 

Llanelli bellach, Keith P. Davies. A chyda 

Carol Davies yn ysgrifenyddes a T.W. 

Thomas yn Llywydd Anrhydeddus fe 

brofwyd bod yr iaith a'i dyfodol yn aruthrol 

o bwysig i drigolion yr ardal hon. Ac yn ôl 

y dystiolaeth mae'r Gymdeithas wedi mynd 

o nerth i nerth, y niferoedd o Gymry 

Cymraeg wedi tyfu a'r gefnogaeth yn dal yn 

frwd.   

   Yn ei araith hynod ddifyr gwnaeth Arwel 

gwmpasu llawer. Anecdotau o fyd gwaith, 

ambell i dro trwstan tra'n teithio pellafoedd 

byd, ambell i berl o gamgymryd un person 

am un arall. Cofio David Owen er 

enghraifft. Neu ei lordio hi fel tad Michael 

Owen! Do yn wir cafwyd gwledd. Roedd y 

bwyd yn dda, y cwmni yn hynod ddifyr a'r 

Gŵr Gwadd yn tip-top! Diolch Arwel! 

 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i Ken 

Sedgebeer, Parc y Bryn a gollodd ei wraig 

Pat yn ddisymwth iawn ddiwedd mis 

Chwefror. Roedd Pat a Ken wedi dysgu 

Cymraeg yn rhugl ac yn falch o hynny. 

Gwelwyd y ddau yn cerdded yn gyson yn 

mw ynhau ymar fer  d yd diol  am 

flynyddoedd. Felly trist iawn cofnodi i Pat 

farw yn sydyn ar y trydydd ar hugain o 

Chwefror eleni. Cynhaliwyd ei hangladd yn 

Amlosgfa Llangrallo ar Fawrth y 12fed. Yn 

meddwl amdanoch fel teulu. 

 

Cydymdeimlwn â... 
... Teleri, Glyn a'r bechgyn a'r teulu 

ehangach wrth iddynt golli Tad-cu a Hen-

ddatcu ddechrau mis Mawrth. Brodor o 

Felinwen ydoedd Mr Daniel Davies ond yn 

ddiweddar cawsai ofal yn Towy Castle ger 

Caerfyrddin. Cynhaliwyd yr angladd yn 

Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth ar yr ail ar 

bymtheg o Fawrth. 

 

Bagiau Gwyrdd 

Mae Cyngor Caerdydd wedi atal y 

gwasanaeth dosbarthu bagiau gwyrdd o 

siop Tesco y pentref.  Ffoniwch 20872088 

os oes angen bagiau ychwanegol. 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Clwb Rygbi 

Cyfnod da i'r clwb y mis hwn gyda'r tîm 

cyntaf yn fuddugol dros dîm y Sir ar ddydd 

Sul 15 Mawrth.  Chwaraewyd y gêm fel 

rhan o ddathliadau 125 blwyddyn y clwb, a 

buddugoliaeth dros Ystrad Rhondda nos 

Wener 20 Mawrth.  Mae llongyfarchiadau 

mawr yn mynd i Adam Haggett a Corey 

Dom am fod wedi chwarae i dîm Cymru 

dan 18.  Adam oedd y capten. 

 

Angladd Dwbl 

Cafodd pawb sioc wrth glywed am 

farwolaeth sydyn Mrs Ruth James Oak 

Street. Cydymdeimlwn yn fawr iawn â 

Maldwyn ei mab  a ffeindiodd hi ar y llawr 

y bore trist hwnnw. Roedd ei gŵr 

Wyndham yn yr ysbyty gan iddo syrthio i 

lawr y grisiau ac yr oedd yn rhaid gohirio 

angladd Ruth gan i Wyndham farw yn yr 

ysbyty. 

   Cynhaliwyd angladd dwbl ym Moreia 

gyda’r Parch Philip Lewis yn gwasanaethu 

ddydd Mercher Mawrth 11eg. Fe gariwyd 

corff  Wyndham i fewn ac allan o Moreia 

gan y Frigad Dan gan iddo fod yn 

wirfoddolwr gyda’r  br igad ers 

blynyddoedd.  Bu Ruth yn ohebydd Gilfach 

i’r Llantrisant Observer am flynyddoedd 

lawer. Cydymdeimlwn â Maldwyn a’i 

deulu yn eu profedigaeth. 

Menter Caerdydd 
 

Hanner Tymor Prysur Arall 

Roedd hi’n fendigedig gweld cymaint o 

blant yn mynychu ein gweithgareddau 

hanner tymor – rhwng y Cynlluniau Gofal a 

Chwaraeon, Sesiynau Chwarae Bwrlwm, 

Gweithdai a Miri Meithrin roedd cannoedd 

o blant yn dod bob dydd! Rydym eisioes yn 

trefnu gweithgareddau ar gyfer y Pasg, a 

bydd y wybodaeth i gyd ar y wefan yn fuan. 

www.mentercaerdydd.org 

 

Sefydlu Cronfa er cof am John Davies 

Hoffai Menter Caerdydd ddiolch o galon i 

deulu’r diweddar John Davies am 

benderfynu sefydlu cronfa a fydd yn 

cyfrannu tuag at greu canolfan Gymraeg 

yng Nghaerdydd er cof amdano.  

   Bydd ôl ei gyfraniad a’i weledigaeth yn 

parhau wrth i ni fynd ati i sefydlu Canolfan 

Gymraeg yng nghanol y ddinas. 

   Os hoffech wneud cyfraniad, mae modd 

gwneud mewn dwy ffordd – naill ai drwy 

anfon siec yn y post (taladwy i Fenter 

Caerdydd) at Menter Caerdydd, 42 

Lambourne Crescent, Parc Busnes 

Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG, 

neu dros y ffôn gyda cherdyn drwy ffonio 

029 2068 9888. 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

Egni Adnewyddol yng Nghymru gan David 

Clubb o Gwmni RenewableUK Cymru. 

Darlith 16 Mawrth 2015 

   Aeth David i Ysgol Brynteg ym Mhen y 

Bont ar Ogwr, yna aeth i'r coleg yng 

Nghaerhirfryn a Nottingham. Gweithiodd 

yn Sbaen a Denmark cyn dychwelyd i 

Gymru, dysgu Cymraeg a gweithio i 

gangen Cymru o'r cwmni RenewableUK. 

Yng Nghymru mae'r cwmni yn 

cynrychioli'r holl dechnolegau ynni 

adnewyddadwy, yn ogystal â'r grid smart, 

storio ynni ac adeiladu gwyrdd. 

Dechreuodd David trwy esbonio bod ein 

defnydd o egni yn lleihau ar ôl cyrraedd 

uchafbwynt tua 2005. Bydd hyn yn ein 

helpu i gyrraedd targed Llywodraeth 

Prydain o gael 15% o egni yn dod o 

ffynonellau adnewyddiadwy erbyn 2020. 

Ond mae Cymru yn bell tu ôl i Lloegr a'r 

Alban yn ei defnydd o egni adnewyddol. 

Ac nid yw safle Cymru ar y tabl o wledydd 

Ewrop yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo 

chwaith. Os bydd gorsaf bŵer mawr yn cau 

yng Nghymru yna bydd rhaid i ni fewnforio 

egni o Loegr a'r Alban. 

   Amlinellodd David fanteision egni 

adnewyddol o ran glendid, a'r ffaith bod yr 

egni yn dod am ddim unwaith i chi 

adeiladu'r tyrbein neu'r system egni llanw 

neu donnau. Hefyd soniodd David sut mae 

egni adnewyddol yn dod ac arian i mewn i 

gymunedau gan ddefnyddio cwmni Pen y 

Cymoedd yn ardal Castell Nedd a Port 

Talbot fel enghraifft dda. Mae bil cynllunio 

newydd yn dod yn fuan bydd yn gwneud 

amodau cynllunio egni adnewyddol yn 

gliriach ac yn fwy unffurf ar draws Cymru. 

   Soniodd David hefyd am rai o anawsterau 

egni adnewyddol. Os nad oes Haul neu 

wynt, yna nid oes egni. Ond mae y 

dechnoleg o storio trydan yn symud ymlaen 

gyda batris gwell a thechnoleg celloedd 

Hydrogen (a ddyfeisiwyd yng Nghymru). 

Bydd gwelliannau sylweddol i'r grid sy'n 

cario trydan yn meddwl gellir rhannu egni 

ar draws Ewrop; yr egni yn llifo o wledydd 

gyda gormod o bŵer i rai sydd heb. Roedd 

hon yn ddarlith ddiddorol dros ben yn 

dangos gwir sefyllfa Gymru yn y byd Egni 

Adnewyddol. Gellir cael mwy o wybodaeth 

am y testun o'r safle we: http://

www.renewableuk-cymru.co.uk Er mwyn 

cefnogi’r alwad am fwy o ynni 

adnewyddadwy, ymuna ‘Action for 

Renewables’ ar facebook.com/A4RCymru  

http://www.mentercaerdydd.org
http://www.renewableuk-cymru.co.uk
http://www.renewableuk-cymru.co.uk
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 
Lluniau tudalen 15 

Timau Pel-droed Merched Blwyddyn 7/8 a 

9/10 yn ennill cystadleuaeth RhCT 

Cafodd ein timau pêl-droed lwyddiant mawr 

yng nghystadleuaeth RhCT yn ystod mis 

Mawrth gyda thimau Blwyddyn 7+8 a 9+10 

yn ennill y twrnamaint cyfan.  

   Roedd y gemau grŵp yn gyfnod gwych i'r 

tîm Bl 7+8 ac enillon nhw ddigon o gemau i 

gyrraedd y rownd gynderfynol ac ennill y 

gêm honno. Ond roedd y gêm derfynol yn 

agos ac roedd angen iddyn nhw gymryd 

ciciau cosb. Roedd Becca Jones Bl.7 yn 

ddigon dewr i fynd yn y gôl ac roedd ciciau 

ac arbediad ergyd y tîm yn ddigon i ennill y 

twrnamaint. 

   Ymlaen at lwyddiant blwyddyn 9+10. 

Roedd 6 gêm grŵp i chwarae ac enillodd y 

tîm 4 o’r gemau hynny. Roedd ein 

hamddiffyn yn dyn trwy’r dydd diolch i 

sgiliau Eiri Pitman, Ashleigh Jones, Niamh 

Jenkins ac Anya Hayes (yn gôl geidwad 

gwych). Sgoriwyd gôl gan bron pob aelod o’r 

tîm ym mhob gêm. Aethom ymlaen i'r rownd 

gynderfynol i chwarae Ysgol Aberdâr. 

Enillon ni 3-1. Roedd y gêm derfynol yn 

erbyn Ysgol Bryncelynnog. Sgoriodd Emily 

Poole y gôl gyntaf diolch i waith gwych gan 

Bethany Randall. Sgoriodd Bryncelynnog y 

gôl nesaf ac am y munudau olaf roedd yn 

agos. Roedd angen i Anya arbed y tîm yn y 

munudau olaf yn y gôl a diolch byth sgoriodd 

Emily Poole y gôl i ennill y gêm. Roedd 

gwaith tîm a chwarae gwych gan bawb. 

Diolch byth fod Miss Morgan wedi bod yn 

gweithio’n galed gyda phawb yn yr 

ymarferion wythnosol! 

   Adroddiad gan Emily Poole (Blwyddyn 10) 

 

Mis a hanner i dimau Pel-rwyd Merched 

Blwyddyn 7/8 a 9/10!  

Pencampwyr Pel-rwyd y Sir - twrnamaint 

Ann Smart 2015 - Luschia Moriarty, Georgia 

Jenkins, Ellie Jones, Ashleigh Jones,Emily 

Poole Eli Edwards, Gwenno Iolo Davies, 

Grace Postlethwaite, Ela Iles (Blwyddyn 10) 

   Cystadlodd carfan pel-rwyd dan 16 yng 

ngemau terfynol cystadleuaeth Cymru Ann 

Smart ddydd Sul, 22ain o Fawrth. 

   Seiclo Rhys Britton (Blwyddyn 11) yn 

mynd o nerth i nerth. Yn ystod y mis 

diwethaf, cystadlodd Rhys yn y ddau rownd 

olaf o gyfres Chris Hoy ym Manceinion a 

Llundain. Fe lwyddodd i ennill y ras olaf a 

thrwy sicrhau y safle cyntaf mewn 9, ail 

mewn 5 ras a trydydd mewn 2 o’r 18 ras, 

ennillodd y gyfres gyfan. Cyflwynodd Sir 

Chris Hoy ei wobrau o feic newydd a chrys 

ennillydd. 

 

Brython Payne yn cael ei ddewis i chwarae 

i dîm Pel-droed dan 18 Cymru yn erbyn yr 

Alban. 

Dros yr hanner tymor diwethaf rydw i wedi 

derbyn y fraint o gynrychioli fy ngwlad wrth 

chwarae pêl-droed ar sawl achlysur. Cefais i’r 

profiad o chwarae gêm ryngwladol yn erbyn 

Gweriniaeth Iwerddon ddwy waith, unwaith 

yma yn Nghymru ac unwaith draw yn 

Iwerddon ac hefyd yn erbyn yr Alban lan yn 

Ngogledd Cymru. Roedd gwisgo’r crys coch 

enwog yn rhywbeth rwy wedi bod yn 

breuddwydio amdano ers i mi fod yn blentyn 

ifanc, a nawr mae’r freuddwyd wedi dod yn 

wir. Mae’r teimlad o gystadlu dros eich 

gwlad yn rhywbeth anodd iawn i’w 

ddisgrifio. Mae sawl teimlad gwahanol, 

teimlad o falchder, teimlad o gyffro, teimlad 

o ofn hyd yn oed. Mae e’ fel dim byd rwy 

erioed wedi’i deimlo yn fy mywyd.  

   Roedd bod gyda’r garfan ei hun yn brofiad 

arbennig hefyd. Nid yn unig roedden nhw yn 

chwaraewyr o’r safon uchaf ond hefyd yn 

fois da a chyfeillgar a oedd yn ddigon parod i 

fy nghroesawu fi. Fi oedd yr unig chwaraewr 

oedd yn dod o fy nghlwb i, sef Cambrian and 

Clydach Vale, felly roedd cael y fraint o’u 

cynrychioli nhw ar lwyfan ryngwladol hefyd 

yn bwysig iawn i fi oherwydd hebddyn nhw 

faswn i ddim y chwaraewr ydw i heddiw. 

Dwi’n gwybod pa mor lwcus dwi wedi bod 

yn cael y cyfle yma, a dwi’n mynd i gymryd 

pob cyfle fel hwn yn y dyfodol gyda dwy 

law. #GorauChwaraeCydChwarae 

Adroddiad gan Brython Payne (Blw 13) 

 

Llwyddiannau Chwaraeon Eraill 

Llongyfarchiadau hefyd i’r disgyblion isod ar 

eu llwyddiant ym myd chwaraeon: 

Tîm rygbi Blwyddyn 9 wedi cyrraedd rownd 

cyn-derfynol Cwpan Cymru a thîm bl 11 

wedi cyrraedd y rownd cyn go derfynol o’i 

cystadleuaeth nhw. 

Cafodd Daniel John (Blwyddyn 8) ei ddewis i 

redeg yn y Marathon “Mini” Llundain eleni a 

chynriolodd dîm rhedeg traws gwlad Cymru 

mewn cystadleuaeth yn Iwerddon yn ystod y 

mis diwethaf. 

Cystadlodd Timau Pêl-fasged Blwyddyn 7/8 

a 9/10 yn rowndiau terfynol 5x60 De Cymru 

yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru ar y 

12fed o Fawrth. Mae Freya Williams 

(Blwyddyn 7) wedi ei dewis ar gyfer carfan 

dan 14 Pêl-fasged Merched Cymru 

 

Eisteddfod Sir yr Urdd 

Ddydd Mercher y deunawfed o Fawrth, aeth 

rhai o ddisgyblion ein hysgol ni i Faesteg ar 

gyfer Eisteddfod Sir yr Urdd. Llwyddom 

mewn llawer o gystadlaethau fel y gân actol, 

parti bechgyn a’r grŵp llefaru. Roedd  pawb 

wedi mwynhau ac yn edrych ymlaen at fynd i 

Gaerffili.   

Dyma’r canlyniadau: 

Unawd Merched Bl 10 a dan 19 – Carys 

Jones 2il. Cyflwyniad dramatig bl 7,8 a 9 – 

1af. Grŵp dawnsio disgo bl 7,8, a 9 – 1af. 

Cyflwyniad digri 14-25 1af.  Parti merched bl 

7,8 a 9 – 1af. Ymgom bl 7, 8 a 9 – 1af. 

Dawns Cyfansoddiad Creadigol dan 19 – 1af. 

Llefaru unigol – Nye Codd 1af. Dawns disgo 

unigol – Halle Wood 1af. Deuawd bl 7,8 a 9 

– Sian ac Ella 3ydd. Grŵp llefaru bl 7,8 a 9 – 

1af.  Unawd Merched bl7,8 a 9 – Nia 

Osborne 3ydd. Parti bechgyn bl7,8 a 9 – 1af. 

Grŵp llefaru bl10 a dan 19 – 1af. Unawd 

bechgyn bl10 a dan 19 – Rhys Coxley 2il. 

Côr SATB bl13 ac iau – 1af. Côr merched SA 

bl13 ac iau – 2il. Cân actol bl 7,8 a 9 – 1af 

   Bydd cyngerdd yn cael ei chynnal yn y 

theatr yng Nghanolfan Garth Olwg Nos Iau'r 

21ain o Fai am 6 o’r gloch.  Dewch yn llu i 

glywed talentau Garth Olwg a fydd yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerffili. 

Adroddiad gan Lewis Williams (Blwyddyn 7) 

Gweithdy Radio C2 

Dydd Mawrth y 3ydd o Fawrth, cafodd 25 o 

ddisgyblion blwyddyn 10 gyfle i weithio 

gyda C2 o Radio Cymru. Cafodd pawb 

dasgau i wneud er mwyn creu sioe radio ac 

roedd pawb wedi cael rôl wahanol er mwyn 

creu rhaglen lwyddiannus.  Roedden ni wedi 

mynd o amgylch yr ysgol i gyfweld ag 

athrawon a’u cyflwyno ar y sioe radio.  

Cawsom ni ddiwrnod llawn hwyl.   

Adroddiad gan Tomas Taylor (Blwyddyn 10) 

 

Cystadleuaeth “Ffrwydrad Mawr” EESW 

Adroddiad Tîm 1 Garth Olwg  

Mawrth16 wnaethon ni dreulio’r dydd yn y 

Celtic Manor i gyflwyno ein prosiect EESW. 

Roedd yn profiad gwych ac rydyn ni gyd 

wedi dysgu llawer o sgiliau newydd ac wedi 

cwrdd â llawer o bobl newydd. Roeddem ni 

wedi bod yn gweithio gyda chwmni FSG tool 

& Die LTD i gwblhau prosiect peirianneg. 

Mae’r cwmni FSG yn creu llawer o 

gydrannau gwahanol sy’n cael eu cynhyrchu i 

greu peiriannau sy’n adeiladu cynnyrch fel 

potiau iogwrt, caniau ac unrhyw fath o 

gynnyrch allwch ddarganfod mewn siop. Ein 

prosiect oedd creu system galchu cydrannau o 

sawl maint a siâp ar gyfer y cwmni. 

Dechreuon waith ar hwn ym mis Medi mewn 

diwrnod agored ym mhrifysgol De Cymru. 

Penderfynom mai’r ateb gorau i’n briff oedd 

creu bathwn uwchsonig fydd yn gallu golchi 

cydrannau i safon uchel heb achosi perygl o 

nadir cydrannau. 

   Gan weithio yn ein hadegau rhydd yn yr 

ysgol, yng ngweithdai'r brifysgol ac wrth 

weithio o adref fe creon ni brototeip bydd yn 

glanhau a chael gwared ag olew, saim a baw.  

O’r prosiect yma rydym ni wedi dysgu lle 

mae ein cryfderau a pha mor anodd gallai fod 

i weithio fel tîm cyfan efo’n gilydd. Ar ôl y 

profiad a’r stondinau yn y Celtic Manor bydd 

rhai aelodau yn y tîm fel Sam a James yn 

cymryd diddordeb mewn gweithleoedd 

peirianneg proffesiynol tra bydd Rhys yn 

symud i ffwrdd o wyddoniaeth ac yn 

canolbwyntio mwy ar ddrama a ffermio. Er 

hyn mae pawb yn y tîm yn gwerthfawrogi'r 

cyfle a’r profiad o weithio mewn sefyllfa go 

iawn tu fas i’r ystafell ddosbarth! 

   Trwy ddod i’r diwrnod agored yma rydym 

ni wedi cael llawer o wybodaeth am wahanol 

fathau o beirianneg ac yn annog pawb sydd â 

diddordeb mewn peirianneg i gymryd rhan 

mewn prosiect fel hwn. Diolch yn arbennig 

i’n athro ffiseg Mr.Humphreys am ei 

gefnogaeth, amynedd a gweithgarwch i 

gynllunio a threfni'r prosiect a hefyd i 

Mr.Jenkins o’r adran Dechnoleg ac wrth gwrs 

i’r cwmni FSG am eu hamynedd gyda ni tra 

bod ni’n gwneud y prosiect. 

Adroddiad gan Dafydd Roberts  

ac Adam Davies (Bl 12). 

 

Gwobrau Dug Caeredin – Gwobr Efydd 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion a 

dderbyniodd eu tystysgrifau Dug Caeredin 

gan cynghorydd Watts ar noson wobrwyo yn 

Theatr Parc a Dar, Treorci yn ystod y mis 

diwethaf. Cafodd y disgyblion eu hysbrydoli 

gan y siaradwr gwadd, Josie Pearson MBE, 

Enillydd Medal Aur Paralympaidd. Ymlaen 

at y wobr nesaf! 
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Cantorion  
Creigiau 

 

Dechreuodd y Côr y flwyddyn newydd 

gydag awch ar ôl amserlen brysur y gaeaf. 

Ddiwedd mis Tachwedd, canodd y côr yn 

Eglwys Gadeiriol Llandaf er budd 

Tenovus. Yn dilyn hynny, fe aethon ni i 

Sili lle buom yn difyrru cynulleidfa fawr 

gyda rhaglen gerddorol amrywiol, gan 

gynnwys unawdau ac eitemau doniol; fe 

godwyd £700 tuag at ymgyrch 'Save 

Sully'. Yn ddiweddarach ym mis Rhagfyr, 

fe gymeron ni ran mewn gwasanaeth 

carolau cymunedol yn Aberdâr i godi arian 

at Achub y Plant. 

   Clwb Bowls Penarth, lle codwyd £ 400 

ar gyfer gwelliannau i’r clwb, oedd 

lleoliad ein cyngerdd gyntaf yn 2015. 

Dyma oedd cyfle  cyntaf Robert Lloyd i 

gyfeilio i’r côr. Wedi graddio yng Ngholeg 

Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, bydd 

Rob yn amlwg yn yn gaffaeliad mawr i'r 

côr. 

   Yng Nghlwb Golff Creigiau, roedd y bar 

lawr llawr dan ei sang gydag aelodau a 

ffrindiau yn awyddus i godi arian at 

Gymdeithas Alzheimer (codwyd £630). 

Canodd y côr raglen amrywiol ac hefyd 

roedd unawdau ac eitemau ysgafn i 

ddifyrru cynulleidfa frwdfrydig. 

   Yn ddiweddar ymddangosodd Mair 

Roberts, ein cyfarwyddwr cerdd, ar Radio 

Cymru i siarad am weithgareddau 

presennol y côr.  Yn Neuadd yr Eglwys 

Creigiau oedd ein cyngerdd diweddaraf, a 

hynny ddechrau Mawrth er budd plant 

Nicaragua. 

   Mae'r côr yn croesawu aelodau newydd, 

yn enwedig i’r adran Bâs; felly beth am 

ymuno â ni yn Ysgol Gynradd Creigiau ar 

ddydd Sul am 7.30pm, neu e-bostiwch 

j u l e s a j w e @ a o l . c o m .  A r  g y f e r 

c y n g h e r d d a u ,  c y s y l l t w c h  â 

variongapper@gmail.com 

Ysgol Evan James 
Lluniau tudalen 16 

 

 

Mae Ysgol Evan James wedi cael tymor 

hynod o brysur eleni gyda llawer o 

ddigwyddiadau. Cymerodd ein tîm rygbi 

ran yng nghystadleuaeth yr Urdd. Roedd 

pob un wedi mwynhau cymryd rhan yn y 

twrnament. 

   Mae llawer o hwyl wedi digwydd wrth 

drefnu gweithgareddau Trwynau Coch a 

chasglwyd £374 o bunnoedd. Roedd y 

plant yn goch i gyd. Diolch i'r Cyngor 

Ysgol am yr holl drefniadau. 

   Mae'r Pwyllgor Eco wedi bod wrthi'n 

pwysleisio pwysigrwydd ailgylchu er 

mwyn arbed ein Daear. Yn ogystal â hyn 

maent wedi ffocysu ar annog disgyblion i 

rannu hen lyfrau yn lle’u cadw ar silffoedd 

i gasglu  llwch. Syniad gwych!     Mae holl 

blant yr ysgol wrthi’n dysgu’r gân a 

ysgrifennwyd gan y Pwyllgor Eco sy’n ein 

hannog i arbed ynni. 

   Ar ddiwrnod y llyfr roedd pob plentyn 

yn dathlu eu hoff lyfr a rhannu straeon 

ymysg ei gilydd. Pleser mawr ydoedd  

gweld disgyblion yn dangos cariad at 

ddarllen. Aeth timau’r cwis llyfrau i 

gystadlu yn y rownd rhanbarthol ac maent 

yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn 

eiddgar! 

   Er mwyn dod â'r fframwaith 

llythrennedd a rhifedd yn fyw mae holl 

ddisgyblion yr ysgol wedi cyflawni tasgau 

cyfoethog sydd wedi arwain at greu 

cynnyrch i werthu mewn ffair 

entreprenwriaeth ar y cyd gyda 

chymdeithas rieni'r ysgol. 

   Fe aeth blwyddyn 3 i gael profiad o Oes 

Fictoria a rhaid diolch i Jen Hughes, 

llywodraethwaig yr ysgol am baratoi'r holl 

weithgareddau. Dwi'n siwr y bydd 

Dosbarth Culhwch ac Olwen yn cofio eu 

diwrnod 'robotiaid' am amser hir iawn. Yr 

wyf yn hynod o falch i weld plant ein 

hysgol yn dysgu sut i ysgrifennu mewn 

cod cyfrifiadurol. 

   Fe gawsom y fraint o gael ein gwahodd i 

berfformio mewn cyngerdd Dydd Gŵyl 

Dewi ym Mhencadlys yr Heddlu ym Mhen

-y-bont. Fe aeth ein Parti Unsain, Parti 

Llefaru ac unawdwyr i gymryd rhan. 

   Daeth  llwyddiant yn yr Eisteddfod 

Gylch unwaith eto eleni:  Kai Easter 1af – 

Dawnsio Unigol. Annwylun Pike 2ail – 

Llefaru Unigol.  Lilly Usher 3ydd – 

Unawd Bl 3 a 4.  Olivia Holmes 2ail – 

Alaw Werin. Amelia Hughes 3ydd – 

Dawns Unigol. Ffion Fairclough 1af, 1af a 

3ydd – Alaw werin,Unawd a llefaru 

Unigol.  Parti Unsain – 1af.  Parti dawnsio 

– 1af. Parti Llefaru – 2ail 

Yn yr Eisteddfod Sir:  Kai Easter - 1af 

Dawns Stryd Unigol. Ffion Fairclough - 

2ail Alaw Werin a 3ydd Unawd Blwyddyn 

5 a 6. Grwp Dawnsio - 3ydd.  Parti Unsain 

- 3ydd.  

GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Cydymdeimlad. 

Bu farw Mr Ron Lewis ar y 26ain o 

Chwefror yn 93 mlwydd oed.  Fe’i 

magwyd ar fferm Ton Mawr Pentyrch ond 

treuliodd y ddwy flynedd ar bymtheg 

diwethaf yn Ty Llwyd, Gwaelod-y-garth 

gyda teulu ei ferch Hazel a’i gwr John 

Evans. 

   Roedd yn gymeriad adnabyddus gan ei 

fod yn parhau i gerdded ar hyd llwybrau’r 

pentref bron hyd at y diwedd. Estynnwn 

ein cydymdeimlad dwysaf at Hazel, John, 

David, a Laura a’i theulu. 

  

Llongyfarchiadau. 

Llongyfarchiadau i Llyr Owain, 

Riverglade, ar gael ei radd M.A mewn 

Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru ym 

Mhrifysgol Aberystwyth. Dymuniadau 

gorau iddo yn ei swydd newydd yn 

gweithio fel Swyddog Gwybodaeth gyda’r 

elusen ‘Action on Hearing Loss’. 

Bu’n gyfnod cyffrous iawn i Llyr yn 

ddiweddar gan ei fod hefyd wedi bod yn 

ffodus iawn i gael mynd ar raglen gwis, 

‘Talking Point’ ac ennill y jacpot. Arian ar 

gyfer teithio’r byd rhyw ddydd medde fe! 

 

Colli John Cross  

Ganol mis Mawrth bu farw un o feibion 

Ffynnon Taf y gwibiodd ei enw o flaen 

llygaid gwylwyr teledu filoedd o weithiau 

dros gyfnod o hanner can mlynedd. 

Arbenigodd John Cross ym myd sain ein 

rhaglenni teledu a bu'n rhan o'r 

gweithgarwch hwnnw o ddyddiau cynnar 

cwmnïau TWW a HTV cyn sefydlu ei 

gwmni annibynol ei hunan yn nechrau 

S4C. Ymhlith y teyrngedau roddwyd yn ei 

angladd yn Llancarfan, roedd tystiolaeth 

gynnes un o'i gyfeillion pennaf a chyn-

gydweithiwr, sef Don Llywellyn, 

Pentyrch. Soniodd, wrth reswm, am ei 

broffesiynoldeb – ond hefyd am ei ddireidi 

yn y gwaith ac yn gymdeithasol, gan 

gynnwys un taith rygbi i'r Alban lle bu i'r 

ddau gyfaill gael caban trên iddyn nhw eu 

hunain ar ôl gwisgo fel offeiriaid! 

   O'i blentyndod, bu John Cross yn ymhel 

ag offer sain ac yn trefnu dangosiadau o 

ffilmiau i bentrefwyr Ffynnon Taf, ynghyd 

â gofalu am sain cynyrchiadau llwyfan yr 

ardal, cyn symud ymlaen i fyd teledu. 

   O'i ddyddiau yn TWW a HTV roedd sêr 

y byd darlledu yn dewis John fel yr un 

roedden nhw am gydweithio ag e. Bu'n 

gymwynaswr hefyd i gymdeithas hanes y 

cylch hwn, drwy recordio atgofion llawer 

o frodorion yr ardal i'r Gymdeithas Hanes. 

   Ac o 1982 ymlaen, clust, llaw a desg 

sain John Cross roddodd y gorffeniad i 

leisiau a throsleisiau ar fyrdd o raglenni 

dogfen a chartwnau S4C ar hyd y 

blynyddoedd.  Roedd yn parhau i ofalu am 

y gwasanaeth llun-ddisgrifio i S4C hyd ei 

farwolaeth. Estynnir ein cydymdeimlad â'i 

briod, Marged, a'i blant, Lisa, Ifan ac Alys 

a'u teuluoedd. 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

 
Huw Llywelyn Davies oedd gŵr gwadd 

Cinio Gŵyl Dewi y Gymdeithas ar 27 

Chwefror yng Nghlwb Golff Creigiau. 

Mewn anerchiad difyr bu’n sôn am ei 

atgofion fel gohebydd rygbi a datblygiad y 

Gymraeg wrth drafod chwaraeon ar y 

cyfryngau.    

mailto:julesajwe@aol.com
mailto:variongapper@gmail.com
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Erthyglau a straeon  
ar gyfer rhifyn mis Mai 

i gyrraedd erbyn 
23 Ebrill 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 

HEINI GRUFFUDD  
yn trafod ei lyfr  

‘Yr Erlid’'  
yn Y Ganolfan, Tabernacl,  

Efail Isaf  
Nos Wener 24 Ebrill 2015  

am 8.00pm.  
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 gymdeithasol 
 

 8yh Ebrill 22ain 
 

Y Ganolfan, Efail isaf 
                                                                                                                                                                                                                

Cangen Tonysguboriau 

O Gymru i Batagonia 
gyda Walter Brooks 

 

Ebrill 15fed   
Y Pafiliwn, Tonysguboriau 

Rhagor o fanylion:   

01443 202093 / 01443 203729 

CLWB Y 
DWRLYN 

Noson gyda Frank Lincoln  

a chyfeillion 
8yh Nos Fawrth Ebrill 14 

yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 
 

Manylion:  029 20890040 

Llongyfarchiadau 

Yn ddiweddar mewn seremoni yn Y 

Marriot yng Nghaerdydd o dan nawdd 

Gwobrau Cyfryngau Cymru enillodd Alun 

Thomas, Graigwen wobr Gohebydd Radio 

y Flwyddyn. Mae Alun yn lais cyfarwydd 

ar Radio Cymru ers nifer o flynyddoedd. 

 

‘Beirdd a Chantorion’ 

Llongyfarchiadau i Cai Morgan a Lewys 

Mann  a r  eu  l lw ydd i an t  yng 

nghystadleuaeth Cân i Gymru eleni. Fe 

ddaeth eu can ‘3 mis yn ôl’ i’r pedair  

uchaf ar y noson. Mae’r ddau yn gyn 

ddisgyblion Ysgol Evan James a 

Rhydfelen. Mae’r gân yw chlywed ym aml 

ar Radio Cymru ers y gystadleuaeth. 

 

Merched y Wawr 

Mae newid i ddyddiad cyfarfod mis Ebrill. 

Bydd y gangen yn cwrdd nawr nos Iau, 

Ebrill 16eg am 7.30 yn Festri Capel Sardis 

ac yn dysgu mwy am y galon ac am y 

dechneg cymorth cyntaf CPR.  

 

Clwb Llyfrau 

Y nofel boblogaidd ‘The Miniaturist’ gan 

Jessie Burton sy dan sylw mis Ebrill yng 

Nghlwb y Bont nos Fawrth yr 21 ain am 

8.00 Ym mis Mai cawn gyfle i drafod 

hunangofiannau diweddar. Byddwn yn 

cwrdd nos Fawrth, Mai 19eg 

 

Oes Aur 

Llongyfarchiadau i Dorothy a Barry Todd, 

Parc Prospect sy ‘n dathlu eu Priodas Aur 

mis yma. Cyfle ardderchog i ddathlu gyda 

mordaith efallai? 

 

Plantos Bach 

Mae ‘Cylch Ti a Fi’ ar ei newydd wedd 

eisioes wedi sefydlu yn Festri Capel Sardis 

ac yn profi yn llwyddiannus.Maent yn 

cwrdd bob bore Llun rhwng 9.30 ac 11.00 

a.m. ac yn awyddus i ddenu rhieni o dref 

Pontypridd sy’n ystyried addysg Gymraeg 

i’w plant. Am fwy o wybodaeth cysylltwch 

ag Eleri Jones, Swyddog Cylchoedd ‘Ti a 

Fi’ - 07483149559 

17 Ebrill, 8.00yh: Frank Hennessy (£15/

£17.50/£20)  

25 Ebrill, 7.30yh: Old Skool for New 

Skool (£5) 

2 Mai, 8.00yh: Houdini Dax & Tree of 

Wolves (£7.50/£10) 

7 Mai, 8.00yh: Gig Etholiad Arbennig  - 

Cakehole Presley (£17.50/£10 ) 

9 Mai, 8.00yh: Jazz@Acapela – Jazz & 

Swing – Trio -  Ben Creighton Griffiths  

(£9/£12 ) 

 

www.acapela.co.uk 



Ar Draws  

1.  Rhywbeth a echwynnir (9) 

4.   Ergyd â throed (3) 

6.  Un sy’n dadelfennu (13) 

9.  Eisin (5) 

10.  Dymuniad (7) 

11.  Atgyfodiad (6)  

13.  Congl (6) 

16.  Griddfan (7) 

18.  Merch (5) 

20.  Rhyddfreiniau (13) 

22.  Uchelwr o’r radd uchaf (3) 

23.  Y weithred o gyhoeddi  

 drwy’r radio (9) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 18 Ebrill 2015 

Atebion Mawrth 

I Lawr  

1. Cwch (3) 

2. Llinell pwysedd awyr (6) 

3. Gwneud twll (5)  

4.   Goddef ( 3 - 4) 

5.   Talaith (8) 

7.   Gŵr (3)  

8.  Agosáu (5) 

9.   Pendro (9)  

12.  Methodeg (7) 

14.  Gochel (5)   

15.  Heliwr adar (6) 

17.  Simsan (5) 

19.  Mab i frawd neu chwaer (3) 

21.  Bwyd brecwast e.e. (3) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

1 P E N D I F A DD A U  7 

 W  O  A  R  N  A  

M Y N E D I A D  W T R A 

   TH  TH  Y  A  G  

10 O E D I 12 A S B R I O G 

13   E  RH  T 16   E  

13 D A R L U N I A D O L  

 W    F 16 O  I 21  22 

E N E I D E G 24 C L E M 20 

 D  L  I  O  O  W  

CH W Y D 22 N O D A R W Y DD 

 R  I  I  L  N    

24  C O R G E I N I A D  

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

1      2  3 5 4  5 

 6          6  

6  7  8         

             

9     12 10       

     11   16     

11  12     13 14     

      15    21   

16   17    24 18  19   

       18      

20            21 

             

22    23         

Trefn yr Oedfaon ar y Sul am 10:30yb 

Mis Ebrill 2015 

3ydd        Oedfa Bore Gwener y Groglith 

5ed           Sul y Pasg -  Oedfa Gymun dan ofal y Parchedig. 

  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     

      

Mis Mai 2015   

3ydd         Oedfa dan ofal Emlyn Davies 

10fed        Oedfa Gymun dan ofal y Parchedig Dafydd Owen 

17eg         Sul Cymorth Cristnogol 

24ain        Dim Oedfa 

31ain        Oedfa dan ofal Delwyn Sion 

 

Fe fyddwn yn nhymor y Pasg pan ddaw’r rhifyn yma o 

Tafod Elái o’r wasg. 

   Bydd yr wyau Pasg wedi gadael y siopau wrth y miloedd 

siwr o fod, a’r pobyddion erbyn hynny wedi hen flino rhoi 

croes ar does teisennau’r Groglith.  

   Bydd yr “Wythnos Fawr” yng nghalendr yr eglwys 

Gristnogol yn tynnu at ei therfyn. Symbolau digon dinod 

ydi wy a bynsen am wn i, er eu bod wedi eu gwreiddio 

mewn gorffennol ag iddynt ystyron amgen. 

   Yn sgil myfyrio ar hynny, dyma fi’n cael fy atgoffa o 

wyliau a dreuliasom ar yr union adeg yma o’r flwyddyn yn 

Sorrento, yn yr Eidal. Sorrento, Ynys Capri, Positano, 

arfordir Amalfi – dyna’r pethau sy’n tynnu twristiaid i’r 

ardal drwy gydol y flwyddyn, ond yn ystod y Pasg, mae 

‘na ddigwyddiadau trawiadol sydd yn gallu gadael cryn 

argraff ar unrhyw ymwelydd. 

   Sôn yr ydwi am y gorymdeithiau Pasg – digwyddiadau 

sy‘n ysgwyd trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd – 

gorymdeithiau crefyddol dwys eu natur a thrawiadol eu 

cynnwys. Am dri o’r gloch ar fore Gwener y Groglith 

cynhelir Gorymdaith Wen (y “Processione della 

Madonna Addolorata”), pan y bydd penydwyr 

(penitents), y “Servi di Maria”, mewn gynau gwynion hir a 

gorchydd pen (tebyg yn wir i’r Ku Klux Klan yn yr Unol 

Daleithiau) yn cerdded y strydoedd, yn cario ffaglau yn 

olau, gan grwydro o le i le, o eglwys i eglwys, yn 

cynrychioli’r Forwyn Fair yn chwilio am ei mab, y Crist a 

gondemniwyd i’r groes. Mae’r lliw gwyn yn arwydd o 

obaith y fam y caiff hyd i’w mab cyn i bethau fynd yn rhy bell. Bydd yr orymdaith yn 

dychwelyd i’w mam eglwys ar doriad gwawr, yn waglaw ac yn ddigalon oherwydd ofer y 

chwilio. 

   Am wyth o’r gloch y nos (eto ar ddydd Gwener y Groglith), pan fydd yr haul yn machlud, 

bydd gorymdaith arall yn crwydro’r strydoedd, ond y tro hwn byddant oll yn eu gynau duon 

yn rhan o’r Orymdaith Ddu (“Processione del Cristo Morto”).  

   Y tro yma syber iawn yw natur yr orymdaith,dan oruchwyliaeth y “Congregazione dei Servi 

di Maria Arciconfraternita di San Catello e della Morte”  gyda’r gerddoriaeth yn drwm ac yn 

ddwys, a’r cyfan yn dynodi canfod y Crist marw ar y groes. Byddant yn cario cerflun pren o’r 

Crist marw, a dilynir yr orymdaith gan y Forwyn Fair, hithau mewn gwewyr llwyr.   

Bydd nifer eraill o symbolau gweladwy, a gysylltir a hanes wythnos olaf Crist, yn cael eu 

cario gan aelodau’r orymdaith gan gynnwys croes, morthwyl, hoelion, coron ddrain, chwip 

waedlyd, sbwng wedi ei drochi mewn finegr, dis a’r ceiliog. 

   Ia, tra gwahanol i’n wy a’n bynsen ni, ac yn amlwg wedi gadael cryn argraff ar yr awdur 

yma hefyd! Tybed a gawsoch chwithau brofiadau tebyg, un a’i yma yn Sorrento neu mewn 

gwledydd eraill? 

   Pasg 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 Rydym 

hefyd yn falch o’ch hysbysu ein bod wedi cofrestru Bethlehem.cymru ar gyfer ein gwefan. 

Bydd yn barod i’w defnyddio cyn hir! Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar (twitter) 

@gwebethlehem. 

http://www.gwe-bethlehem.org/
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Ysgol Dolau 
Lluniau Tudalen 13 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 
Lluniau Tudalen 13 

 
Yr Eisteddfod Sir 

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu 

yn yr Eisteddfod Sir ym Mhorthcawl ar 

Fawrth yr 20fed.  Fe lwyddodd Lily 

Prygodzicz ennill yr ail wobr am Ddawnsio 

Disgo Unigol a Hedd Teifi y drydedd wobr 

am Lefaru Unigol ar gyfer Blynyddoedd 3 a 

4.  Fe ddaeth pob un o’r cystadlaethau eraill  

yn gyntaf a byddant yn mynd ymlaen i 

gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 

yng Nghaerffili.  Dyma nhw: Medi Adams 

(Unawd Blwyddyn 2 ac Iau), Lois James 

(Unawd Blwyddyn 3 a 4), Alys Thomas 

(Unawd Blwyddyn 5 a 6 yn ogystal â’r 

Unawd Alaw Werin Blwyddyn 6 ac Iau) Lia 

Nadimi (Llefaru Blwyddyn 5 a 6),  Alys 

Thomas a Celyn Harry (Deuawd Blwyddyn 6 

ac Iau), yr Ensemble Lleisiol, Parti Unsain, 

Parti Deulais a’r Côr.  Pob lwc iddynt i gyd. 

 

Chwaraeon 

Ddydd Mercher y deunawfed o Fawrth fe 

aeth timau pêl-rwyd Blwyddyn 5 a Blwyddyn 

6 i Ganolfan Hamdden Rhondda Fach i 

gystadlu yn erbyn ysgolion y Rhondda.  

Dyma’r tro cyntaf i Flwyddyn 5 gystadlu ac 

fe gawson nhw ddiwrnod da gan ennill un 

gêm, dwy gêm gyfartal ond colli’r gweddill, 

yn anffodus. Bu tîm Blwyddyn 6 yn fwy 

llwyddiannus gyda’r plant yn ennill chwe 

gêm, cael un gêm gyfartal a cholli un. Yn y 

diwedd, colli o wahaniaeth pwyntiau ond 

cafodd pawb ddiwrnod arbennig. 

   Hefyd fe fu tîm rygbi’r ysgol yn cystadlu 

yng Nghwpan Rygbi PSRU yn ddiweddar.  

Fe chwaraeodd y bechgyn yn wych o fewn eu 

grŵp gan ennill pedair gêm (40-0, 31-7, 41-0 

a 14-7) ond colli yn y rownd gyn-derfynol.  

Da iawn chi! 

 

Ymweliad Blwyddyn 6 

Ar ddydd Gwener yr 20fed o Fawrth, fe aeth 

disgyblion Blwyddyn 6 ar ymweliad â Choleg 

Morgannwg er mwyn cymryd rhan mewn 

gweithdai ar hanes a drama a oedd yn ffocysu 

ar deyrnasiad a chwymp y Rhufeiniaid yng 

Nghymru.  

 

Diwrnod Trwynau Cochion 

Llwyddwyd i godi £697 ar gyfer yr elusen 

eleni.  Diolch o galon i bawb a gyfrannodd at 

lwyddiant y dydd. 

 

Cadw’n Iach 

Ar y 23ain o Fawrth bu pob dosbarth yn 

cymryd rhan mewn sioe a gweithgareddau’n 

seiliedig ar ddiogelwch yn y gegin a chadw’n 

iach wrth baratoi bwyd.  Cafwyd sioe fywiog 

peth cyntaf yn y bore a sesiynau yn y 

dosbarthiadau yn ystod y dydd, cyn i bawb 

ddychwelyd i’r neuadd yn y prynhawn i 

drafod yr hyn yr oeddynt wedi’i ddysgu yn 

ogystal â pherfformio cân arbennig gyda 

symudiadau. Roedd hi’n hyfryd croesawu 

Nicholas South nôl atom – fe oedd un o’r tri 

oedd yn actio yn y sioe.  Roedd Nicholas yn 

ddisgybl yn YGGG Llantrisant rhyw ugain 

mlynedd yn ôl erbyn hyn! 

Dydd Gŵyl Dewi 

Cawsom ddiwrnod braf wrth ddathlu Dydd 

Gŵyl Dewi eleni. Daeth yr ysgol gyfan at ei 

gilydd i ganu a dawnsio er mwyn cofio ein 

nawddsant. Enillodd y plant dystysgrifau ar 

gyfer ysgrifennu barddoniaeth, gwaith Celf ac 

am lawysgrifen hyfryd. Gorffennodd dathlu’r 

bore gyda’r seremoni Cadeirio a Choroni. 

Llongyfarchiadau i Holly James am ennill y 

goron ac i Lauren Palin am ennill y gadair. 

 

Eisteddfod yr Urdd 

Ddydd Gwener y 20fed o Fawrth aeth 26 o 

ddisgyblion Dolau i gystadlu yn yr 

Eisteddfod Sir ym Mhorthcawl. Cawsom 

ddiwrnod gwych a pherfformiodd y merched 

yn rhyfeddol.  Daeth y grŵp Disgo a dawns 

Greadigol yn ail yn y gystadleuaeth. 

Perfformiodd y plant i'r safon uchaf - roedd 

Miss Jenkins a Miss Osbourne yn falch iawn 

ohonynt. Hefyd, gwnaeth Charlotte Kwok 

ddal ar ei theitl wrth ennill yr unawd piano. 

Bydd Charlotte yn cystadlu nesaf yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol. Pob lwc iddi! 

 

Gweithdy Dawns 

Cafodd ein disgyblion blwyddyn 5 y pleser o 

gymryd rhan mewn gweithdy dawns gan y 

cwmni De Stilte o’r Iseldiroedd. Roedd y 

gweithdy’n llawn hwyl gyda chyfleoedd 

arbennig i’r plant arddangos eu teimladau a 

defnyddio eu dychymyg.  

 

Diwrnod Trwynau Coch 2015 

Eleni, i godi arian, cymerodd yr ysgol gyfan 

ran wrth wisgo i fyny mewn gwisgoedd 

doniol a gwerthu trwynau coch ar draws yr 

ysgol. Yn ogystal, cymerodd rhai o aelodau’r 

staff (Miss Simmonds, Mr Topping-Morris, 

Miss Carey a Mr Evans) rhan yn y ‘Dolau 

Bake Off’.  Gweithiodd y staff gydag aelodau 

o’r Cyngor Ysgol ar gyfer pobi'r gacen orau! 

Cafodd y cacennau eu beirniadu o flaen yr 

ysgol gyfan gyda Mr Topping-Morris a’i dîm 

yn fuddugol. O ganlyniad i wisgo i fyny, 

prynu cacennau a thrwynau coch, codwyd 

£1067.71 ar gyfer yr achos. Da iawn bawb! 

 

Trawsgwlad 

Teithiodd y tîm trawsgwlad i Ysgol Gyfun 

Bryntirion ar gyfer y pumed ras ddydd 

Sadwrn, Mawrth 21ain. Roedd yr haul yn 

tywynnu unwaith eto. Roedd yna 8 o redwyr 

ar draws yr oedrannau gwahanol. Daeth Kian 

Wilson a Hywel Leyshon yn bedwerydd a 

seithfed gyda phawb arall yn gwella eu sgôr 

unigol hefyd. Bydd y ras olaf ar Fai 16eg yn 

Ysgol Gyfun Brynteg - croeso i bawb! 

 

Wythnos Wyddoniaeth 

Rhwng yr 16eg a’r 20fed o Fawrth roedd 

Ysgol Dolau yn brysur gyda’i Wythnos 

Wyddoniaeth liwgar. Fe wnaeth pob dosbarth 

cyflawni arbrofion a gweithgareddau o’r 

thema ‘Llanast Lliw’. Roedd y plant wrthi yn 

mwynhau nifer o arbrofion megis chwythu 

nadroedd swigod lliwgar, cymysgu lliwiau i 

greu enfys, lliwio blodau gydag inc coch a 

glas a gwahanu inc gyda dŵr a phapur hidlo. 

I orffen ein Hwythnos Wyddoniaeth 

gwisgodd y plant mewn dillad lliwgar ac fe 

wnaeth un plentyn o bob dosbarth ennill 

‘Gwyddonydd yr Wythnos’. Yn sicr cafodd 

pawb wythnos gyffrous ac amryliw! 

 

Gweithdai Eco 

Cafodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 gyfle 

i fynychu gweithdai Eco gan aelodau o ADA. 

Dysgodd y plant am wahanol ffyrdd o 

ailgylchu a sut allwn ni wneud mwy yn y 

gymuned i ailgylchu defnyddiau amrywiol. 

Cymerodd y plant rhan mewn cwis lle'r oedd 

rhaid iddynt ddyfalu pa mor hir mae rhai 

defnyddiau yn cymryd i bydru. Mwynheuodd 

y plant gymryd rhan yn y trafodaethau a’r 

gemau wrth ddysgu sut i wneud ein byd yn 

fwy gwyrdd! 

Eisiau bod yn rhan o dîm Pêl 
Droed cyntaf yr Urdd/Menter 

Iaith yn Rh.C.T ? 
 

Mae’r Urdd mewn partneriaeth gyda Menter 

Iaith RhCT yn sefydlu tîm pêl-droed newydd 

i ferched a bechgyn o dan 8 oed. Y gobaith 

fydd, efo cefnogaeth fydd y plant yn 

cynrychioli’r Urdd a Menter Iaith mewn 

cynghrair lleol yn erbyn timoedd eraill yn 

dechrau ym mis Medi. 

   Oes gennych chi blentyn sydd efo 

ddiddordeb mewn pêl-droed ac eisiau 

chwarae yn y tîm? Neu hoffech chi helpu mas 

efo’r tîm newydd? Mae yna ddigon o 

gyfleoedd i wirfoddoli. Cysylltwch â ni am 

fwy o wybodaeth Helenw@urdd.org / 

0797600 3358  

 
Babis dŵr!  

 

Fe fydd sesiynau nofio i fabis yn dechrau 

Ebrill 21 hyd at Mai 19 yng Nghanolfan 

Hamdden Llantrisant pob dydd Mawrth.  

   Mae hi’n gyfle gwych i’ch babi 

gyfarwyddo â sgiliau nofio mewn awyrgylch 

hapus a hwyliog ac i gymdeithasu â rhieni a 

phlant arall.  

10:00 - 10:30 = 0 - 18 mis 

10:30 - 11:00 = 18 mis - 3 

£20.00 am 5 wythnos 

Does dim rhaid i rieni fod yn gallu siarad 

Cymraeg yn rhugl, ond fe fyddwn yn canu 

caneuon yn Gymraeg a chael sgyrsiau syml 

trwy gyfrwng y Gymraeg. Fe fydd hyn yn 

gyf l e  i  ddysgwyr  a  s ia rad wyr 

Cymraeg  gymdeithasu 

   Rhaid archebu lle o flaen llaw, plîs 

cysylltwch â Helen ar 0797600 3358 neu 

helenw@urdd.org 

Dosbarth Pilates 
 

Pob Nos Iau (am 8 wythnos) 

Yn dechrau o Ebrill 16eg 7-8yh 

Addas i bawb, (Dros 16 oed) 

Ffoniwch Canolfan Dysgu Gydol Oes 

Gartholwg am fwy o fanylion ac i gofrestru o 

flaen llaw ar 01443 219589 

mailto:Helenw@urdd.org
mailto:helenw@urdd.org


     Tafod Elái       Ebrill 2015 13 

Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant Ysgol Dolau 

Tîm Rygbi’r Ysgol 

Dathlwyd Diwrnod y 

Llyfr eleni eto ac fe 

d d a e t h  y r  h o l l 

ddisgyblion i’r ysgol 

wedi’u gwisgo fel eu hoff 

gymeriadau.  Cafodd pob 

dosbarth gyfle i wneud 

g w e i t h g a r e d d a u ’ n 

ymwneud â darllen yn 

ystod y dydd. 

Amgueddfa’r Lleng Rufeinig 

Ar Fawrth yr 11eg, fe aeth 

disgyblion Blwyddyn 5 ar ymweliad 

â Chaerleon er mwyn dysgu mwy 

am y Rhufeiniaid.  Ymwelon nhw 

â’r baddonau, yr amffitheatr, yr oriel 

yn ogystal â chymryd rhan mewn 

g w e i t h d y  a r  s a l w c h  a 

meddyginiaethau yn ystod y cyfnod.  

Roedd pawb yn falch eu bod yn byw 

heddiw, pan glywon nhw am rai o’r 

ffyrdd roedd y Rhufeiniaid yn 

gwella salwch cyffredin! 

Cyngor Eco 

Daeth ‘Rhys Cycle’ i’r ysgol gydag aelod o’r 

cyngor lleol er mwyn rhoi rhodd o grysau 

llachar a chodwyr sbwriel ar gyfer helpu 

glanhau’r strydoedd lleol o gwmpas yr ysgol. 

Diolch i gwmni LEQ am y rhodd a fydd yn 

helpu’r Cyngor Eco i wella’r amgylchfyd o’n 

cwmpas.  

Wythnos Wyddoniaeth 

Gweithdy Eco 

Arwel Ellis Owen yn 

anerch Cinio Gŵyl 

Dewi Clwb y Dwrlyn 

(Tudalen 7) 

Rifiw  

Clwb y Dwrlyn 
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Cystadleuaeth Celf  Blwyddyn 1 a 2 

Llongyfarchiadau i Abigail Clifford Bl2, 

Isaac Davies ac Annalise Eccles Bl1 a ddaeth 

yn gyntaf, ail a thrydedd yng nghystadleuaeth 

arlunio Prifysgol y Drydedd Oes. Diolch yn 

fawr i Mrs Beryl Davies a Mr Selwyn Jones a 

ddaeth i gyflwyno’r gwobrau i’r ysgol. 

 

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 

Cynhaliwyd cyngerdd arbennig i ddathlu 

Dydd Gŵyl Dewi yn yr ysgol a braf oedd 

gweld pob disgybl o’r dosbarth Meithrin i 

Flwyddyn 6 yn eu gwisgoedd Cymreig yn 

morio canu Hen Wlad Fy Nhadau ar y 

diwedd.  

 

Eisteddfod yr Ysgol 

Cynhaliwyd eisteddfod lwyddiannus yn yr 

ysgol a llongyfarchiadau mawr i Sarann John 

o Flwyddyn 6 a ddaeth yn gyntaf yng 

nghystadleuaeth y gadair.  Noah Davies a 

Keira Bromfield a ddaeth yn ail ac yn 

drydedd yn y gystadleuaeth. Cafwyd cystadlu 

brwd ym mhob cystadleuaeth.  Ardderchog! 

 

 

Eisteddfod yr Urdd  
Diolch yn fawr i’r disgyblion a wnaeth 

gystadlu yn eisteddfod gylch yr Urdd eleni. 

Llongyfarchiadau i Isabell Cartwright  -1af 

llefaru Bl2, Katie Owen – 3ydd canu Bl 3, 

Ella Welsh - 2il llefaru Bl3, Ffion Ratcliffe - 

3ydd Bl3, Breanna Thatcher – 3ydd canu a  

llefaru Bl 5.  Llongyfarchiadau hefyd i 

Sarann John a ddaeth yn 2il ar yr unawd telyn 

a  Isabelle Cartwright a gafodd 3ydd ar y 

llefaru yn yr Eisteddfod Sir ym Mhorthcawl. 

Cafodd y Clwb Celf 2il am eu mosaic yn y 

gystadleuaeth Celf a Chrefft – da iawn nhw! 

 

Sul y Mamau 

Fel rhan o ddathliadau Sul Y Mamau yn yr 

ysgol fe ddaeth mamau a neiniau plant y 

dosbarth Meithrin a Derbyn i fwynhau  bore a 

phrynhawn o weithgareddau amrywiol yn 

neuadd yr ysgol. Ym mysg y gweithgareddau 

yr oedd gwneud tlysau, paentio lluniau, 

gwneud addurniadau, plannu bylbiau a llawer 

mwy. Diolch yn fawr i ddisgyblion o 

Flwyddyn 5 a 6 am helpu gyda’r gwahanol 

weithgareddau ac i’r staff am drefnu'r 

digwyddiad. 

 

Zwmba 

Diolch yn fawr i Mrs Davies a Mrs Powell, 

rhieni yn yr ysgol, a ddaeth i gynnal sesiwn 

Zwmba gyda disgyblion Blwyddyn 4. Roedd 

y plant wrth eu boddau yn cadw’n heini fel 

rhan o’u gwaith ar y thema ‘Y Corff’.  

 

Cestyll 

Cafodd disgyblion y dosbarthiadau Meithrin 

a Derbyn ddiwrnod i’r brenin yn dathlu eu 

thema'r tymor hwn sef - ‘Cestyll’.  Roedd y 

dosbarthiadau yn llawn brenhinoedd a 

breninesau yn mwynhau bywyd y castell - 

gan gynnwys gwledd flasus. Cafwyd 

gwesteion arbennig fel rhan o’r dathliadau sef 

tywysoges a thywysog a oedd yn perfformio 

mewn pantomeim lleol. 

Ysgol Pont Sion 
Norton 

 

Croeso nôl! 

Croeso nol i Mrs Michelle Barry ar ôl ei 

chyfnod mamolaeth. 

 

Eisteddfod yr Urdd 

Pob lwc i Eve Loveridge o flwyddyn 4 a fydd 

yn cynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd 

eleni. Diolch yn fawr i bawb am gymryd rhan 

yn yr Eisteddfod Sir ac Eisteddfod Adran. 

Diolch i’r staff a fu’n hyfforddi’r plant. 

 

Cwis Llyfrau 

Llongyfarchiadau i’r ddau dîm am wneud yn 

dda yn y rownd gyntaf, sef y trafod. Pob lwc 

gyda’r actio nesaf! 

 

Dirgelwch Castelll y Ddraig 

Cafwyd sioe a gweithdai diogelwch bwyd yn 

ddiweddar gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. 

Dysgodd pawb am bwysigrwydd cadw bwyd 

yn gywir a glendid. 

 

Diwrnod Oes Fictoria 

Bu blynyddoedd 3 a 4 

yn teithio nol mewn 

amser cyn y Pasg ar 

gyfer diwrnod ysgol 

Oes Fictoria. Bu’r plant 

yn gwisgo’r ‘Welsh 

Not’, dysgu driliau 

ymarfer corff, garddio 

a chreu doliau pegiau. 

 

 

1960au 

Aeth blynyddoedd 5 a 6 nol mewn amser 

hefyd cyn y Pasg wrth gynnal diwrnod yn y 

60au. Cafwyd sioe ffasiwn diddorol iawn! 

 

Bore Pasg 

Diolch i bawb a fu’n rhan o drefnu bore Pasg 

y Feithrin a’r Derbyn. Bu pawb yn cael 

llawer o hwyl gyda’r gweithgareddau 

amrywiol a’r gystadleuaeth het Pasg. 

 

Ysgol Gymraeg 
Tonyrefail 

Llongyfarchiadau i Brychan Lewis o 

flwyddyn 6 am ennill Llenor y Flwyddyn  

Aeth Aled, Logan, Rhodri a Joseph o 

flwyddyn 3 i stiwdio Cyw ar gyfer recordio 

rhaglen ‘Tref a Tryst’. Cafwyd llawer o hwyl 

ac rydym yn edrych ymlaen at eu gweld ar y 

teledu! 

Dydd y Llyfr 

Diolch i bawb a wnaeth ddathlu’r dydd trwy 

gystadlu trwy greu poster am eu hoff lyfr, 

ysgrifennu adolygiad o lyfr neu creu clawr 

llyfr . Diolch i Miss Stephens am drefnu’r 

diwrnod. 
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 Ysgol Gynradd Garth Olwg 

Timau Pêl-droed Merched Blwyddyn 7/8 a 9/10  

Timau Pêl-rwyd Merched Blwyddyn  
7/8 a 9/10 

Ysgol Gyfun Garth Olwg (Tudalen 8) 

Da iawn i Poppy Jones o’r Feithrin 

a Gracie McKay o Flwyddyn 3 am 

ennill cystadleuaeth addurno 

bagiau Pasg. 

Dyma enillwyr cystadleuaeth y 

Parch Rosa Hunt (Capel Salem) i 

ysgrifennu cerdd am y Pasg.  Da 

iawn Ffion Goode a Ceira Mantle 

o Flwyddyn 6. 

Pencampwyr twrnament rygbi Ysgolion Pontypridd 

Diolch i bawb a fu'n cystadlu yng nghystadlaethau Celf a Chrefft yr 

Urdd.  Enillwyd 11 o wobrau gan blant Garth Olwg! 

   Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cystadlu yn yr Eisteddfod Sir ym 

Mhorthcawl. Bydd yr isod yn awr yn camu ymlaen i gystadlu yn 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerffili. 

Elen Griffiths: Unawd, unawd telyn ac unawd Chwythbrennau.  

Cerddorfa. Grwp Offerynnol. Mali Jenkins - Llefaru unigol dan 8.  Elen 

Griffiths: Unawd Chwythbrennau  

Llongyfarchiadau i 

dîm pêl-rwyd yr 

ysgol am ddod yn 

ail yng 

nghystadleuaeth 

RhCT. 

Codi Arian ar gyfer 

Diwrnod Trwynau 

Coch (13eg o Fawrth) 

Llongyfarchiadau i’r 

disgyblion a staff ar 

godi dros £800 tuag at 

yr apel trwy wledd o 

weithgareddau hwyl! 

Cafodd  Gwenno Iolo 

Davies, Ela Iles a   Grace 

Postlethwaite eu dewis yn 

aelodau o garfan pel-rwyd 

dan 14 y Sir  

Gwobrau Dug Caeredin  

Carfan pel-rwyd dan 16  

Tîm 1 Garth Olwg  

Rhys Britton yn derbyn beic newydd 

Llongyfarchiadau 

i William Harris 

– Bardd yr 

Eisteddfod eleni. 



Clwb Rygbi Pontypridd  
yn rhoi cyfle i’r ifanc 
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Mae carfan gref gan Bontypridd yn herio am lwyddiant yn Uwch 

Gynghrair y Principality a Chwpan SWALEC y tymor hwn. Tra 

bod nifer o chwaraewyr profiadol, fel y capten a'r canolwr Dafydd 

Lockyer, yr wythwr Dan Godfrey a'r blaen asgellwyr Wayne 

O'Connor a Rhys Shellard, yn arwain drwy esiampl, mae nifer o 

chwaraewyr ifanc hynod o addawol hefyd yn codi trwy'r rhengoedd 

ac yn gwneud eu marc. 

   Mae traddodiad o fagu talent ifanc yn perthyn i Glwb Pontypridd, 

gyda rhai o sêr diweddar tîm cyntaf Cymru fel y prop Gethin 

Jenkins, y clo Ian Evans a'r bachwr Matthew Rees, wedi cychwyn 

eu gyrfa ar Heol Sardis. Parhau y mae'r polisi o roi cyfle i'r 

genhedlaeth iau y tymor hwn. 

   Ymysg y to ifanc disglair sydd wedi cyfrannu yn sylweddol i 

lwyddiant Pontypridd eleni mae'r cefnwr Aled Summerhill, y 

canolwr Garyn Smith, y maswr Jarrod Evans, y mewnwr Tomos 

Williams, y prop Dillon Lewis, y bachwr Liam Belcher, y clo Seb 

Davies a'r blaen asgellwr Dafi Sion Davies. 

   I wylwyr teledu sydd wedi bod yn dilyn gemau Cymru dan 20 

dros y misoedd diwethaf, bydd rhai o'r enwau hyn yn gyfarwydd, 

gyda Smith, Evans, Williams, Lewis a Belcher wedi serennu i'r tîm 

cenedlaethol yn ymgyrch twrnament y Chwe Gwlad. 

   Yn unol â strwythur rygbi rhanbarthol mae'r mwyafrif o 

chwaraewyr addawol yn aelodau o academi'r Gleision, ond yn cael 

eu cysylltu â Chlwb Pontypridd ac yn dysgu eu crefft yn awyrgylch 

cystadleuol Uwch Gynghrair y Principality a Chwpan Prydain ac 

Iwerddon. 

   Mae'r cyswllt â Phontypridd yn aml yn un cryf, gyda Garyn 

Smith, Jarrod Evans a Dillon Lewis wedi chwarae i dimoedd iau ac 

ieuenctid y clwb ers eu plentyndod. Mae Garyn Smith, sy'n hanu o 

Gilfynydd, yn enghraifft arbennig o'r traddodiad teuluol o chwarae i 

Bontypridd, gyda'i dad Steve a'i dad-cu Joe wedi gwisgo'r crys du a 

gwyn gyda balchder yn eu tro. 

   I bwysleisio'r thema o hyrwyddo talentau ifanc o fewn y clwb, 

mae carfan Ieuenctid Pontypridd yn cael tymor hynod o 

lwyddiannus, gan efelychu campau'r garfan gyntaf. Mae'r Ieuenctid 

ar hyn o bryd ar frig Cynghrair y Blues A ac wedi cyrraedd rownd 

derfynol Cwpan Taf Rhondda a'r Cwpan Cenedlaethol. 

   Bydd Ieuenctid Pontypridd yn herio Ieuenctid Penallta am Gwpan 

Cenedlaethol Undeb Rygbi Cymru ar faes Stadiwm y Mileniwm  

ddydd Sadwrn 18fed o Ebrill - tipyn o achlysur mae'n siŵr. 

   Mae'n wir i ddweud, yng Nghlwb Rygbi Pontypridd, ma'r hen a 

ŵyr ond yr ifanc yn sicr a dybia fod dyfodol disglair o'u blaenau. 

G a r y n 

Smith 

Jarrod Evans 

Y tîm rygbi gymerodd ran yng nghystadleuaeth yr Urdd  

Ysgol Evan James (Tudalen 9) 

Profiad o Oes Fictoria  


