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Teithiodd Ysgol 

Plasmawr i faes chwarae 

St Helens yn Abertawe i 

chwarae yn erbyn Ysgol 

Y Strade yng 

nghystadleuaeth Tlws 

Ysgolion Undeb Rygbi 

Cymru. Roedd tîm 

Plasmawr yn cynnwys 

12 chwaraewr o 

Greigiau, Pentyrch, a 

Gwaelod-y-garth. 

   Mewn amodau erchyll ar y dydd a orfododd bod ail hanner y 

gêm 10 munud yn fyrrach oherwydd pryderon diogelwch am 

byllau o ddŵr ar y cae. Roedd y ddau dîm yn chwarae rygbi da. 

Gorffennodd y gêm yn gyfartal, 8 pwynt yr un. 

   Oherwydd nad oedd unrhyw obaith o chwarae amser 

ychwanegol datganwyd fod y ddau dîm yn enillwyr ac felly 

roedd y ddau dîm yn codi’r tlws. 

   Mae’r llun uchod yn dangos Lloyd John o Bentyrch RFC yn 

codi’r tlws gyda Ben Edwards o’r Strade. 

   Gan ystyried fod llawer o’r chwaraewyr yn y tîm yn chwarae 

eu gêm olaf yn cynrychioli eu hysgolion, roedd y canlyniad 

terfynol yn un braf. 

Mae’r dywarchen gyntaf wedi ei thorri ar dir Campws Pencoed, 

Coleg Pen-y-bont i nodi dechrau’r gwaith o adeiladu Maes 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac 

Elái.  Dyma fydd y tro cyntaf i’r Eisteddfod ymweld â’r ardal 

ers 1991, pan gafodd ei chynnal yn Nhonyrefail.  Bydd yn cael 

ei chynnal eleni 29 Mai – 3 Mehefin. 

    Bydd yn cymryd pum wythnos i gael y safle yn barod ar gyfer 

y 90,000 o ymwelwyr a ddisgwylir ar y safle ddiwedd 

Mai.  Amcangyfrifir fod ymweliad gan yr Eisteddfod, gan 

gynnwys y buddsoddiad yn y Maes ei hunan, yn cyfrannu tua £6 

miliwn i’r ardal leol ac yn ôl ymchwil gan y trefnwyr, mae 78% 

o’r ymwelwyr yn gwario arian mewn busnesau lleol.  

   Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, bydd cyfle i weld 15,000 o 

blant a phobl ifanc yn cystadlu mewn cystadlaethau yn amrywio 

o ganu, actio a dawnsio i drin gwallt a choginio. Yn ogystal â’r 

cystadlu, bydd gweithgareddau megis sesiynau chwaraeon, wal 

ddringo, sioeau i blant, ffair, cerddoriaeth fyw a dros 80 o 

stondinau yn cynnig gweithgareddau ac yn gwerthu nwyddau 

amrywiol ar y Maes. 

   Gyda’r nos, bydd cyngherddau, sioeau a chystadlu gyda sêr 

megis Sophie Evans ac Only Boys Aloud yn perfformio yn y 

cyngerdd agoriadol nos Sul (28 Mai).  Bydd dros 260 o blant a 

phobl ifanc ardal Pen-y-bont yn perfformio mewn dwy sioe 

gerdd  - yr un gynradd, Bracchi, nos Fawrth (30 Mai) yn y 

pafiliwn a’r criw uwchradd yn perfformio ‘Y Ferch o Gefn 

Ydfa’ nos Sadwrn (27 Mai) a nos Lun (29 Mai) yn Theatr Sony, 

Coleg Pen-y-bont.  

   Mae criw o wirfoddolwyr lleol wedi bod yn codi 

ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer yr Eisteddfod ers dwy flynedd, 

dan arweinyddiaeth Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol, Tegwen 

Ellis, “Mae’r gefnogaeth gan y bobl leol wedi bod yn wych wrth 

iddynt drefnu gweithgareddau amrywiol i godi arian a chodi 

ymwybyddiaeth yn eu cymunedau.  Mae nifer o’r bobl leol yn 

cofio Eisteddfod Maesteg ym 1979 ac Eisteddfod Tonyrefail yn 

1991, ac maen nhw ymysg  llawer iawn o drigolion yr ardal sy’n 

edrych ymlaen at groesawu plant a phobl Cymru nol i’r 

dalgylch.” 

Edrych ymlaen at Eisteddfod yr Urdd 
ym Mhencoed  

Dafydd Iwan oedd gwestai Clwb y Dwrlyn ym mis Ebrill 

gyda Huw Llywelyn Davies yn ei holi. Cafwyd dwy gân i 

gloi'r noson. (tudalen 9)  

Yma o hyd 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Castellau 

Ysgol Uwchradd 
Pontypridd 

 
Eisteddfod Ysgol 

Ar ddiwrnod ola'r tymor cyn gwylia’r Pasg, 

cawson ni ein Heisteddfod ysgol. Roedd 

llawer o gystadlu a chefnogi wrth i 

ddisgyblion talentog yr ysgol fynd ar y 

llwyfan i ganu a dawnsio. Maritime oedd y 

tŷ buddugol eleni trwy ennill dros 250 o 

bwyntiau. Llongyfarchiadau! A da iawn i 

bawb a wnaeth gystadlu. 

 

Trip Sgïo Canada 

Roedd criw o'n hysgol yn ddigon ffodus i 

fynd i Ganada ar daith sgïo. Gadawodd y 

criw Maes Awyr Gatwick ddydd Sadwrn, 
Ebrill 8 a threulion nhw wythnos anhygoel 

yn sgïo yn Lake Louise. Roedd yr amodau 

sgïo yn berffaith. Mwynheuodd bawb, a 

dim ond un neu ddau anaf yn ystod y daith 

gyfan! 

Roedd bore dydd Iau 27 o Ebrill yn gyffrous 
iawn i dîm pêl-droed merched yr ysgol. 
Cystadlon nhw’n frwd yng nghystadleuaeth 
yr Urdd. Da iawn chi. 
 
 
 
 

Llongyfarchiadau mawr i Joseph Fowler am 
ennill 
cystadleuaeth 
Trawsgwlad 
Bechgyn 
Blynyddoedd 
5 a 6 yr Urdd. 
Da iawn hefyd 
i Elis Wyn 
Humphries, 
Morgan Lee 
Jenkins a Lucas Foot a redodd yn arbennig i 
sicrhau taw Castellau enillodd tlws y tîm. 

Bore lliwgar o flodau, cywion a hetiau 
anhygoel oedd hi ar Ebrill y 5ed yn Sioe 
Hetiau y Feithrin a’r Derbyn. Mwynheuodd 
y rhieni wledd o ganu a pherfformio. 
 
Er mwyn datblygu dealltwriaeth wyddonol 
ar thema’r tymor, aeth Blynyddoedd 5 a 6 i 
Fyd Cadbury. Dysgwyd llawer am deulu 
Cadbury a’i nod o fod yn gyflogwyr teg ac 
am y broses gymhleth o gynhyrchu siocled. 
Yn anffodus roedd rhaid blasu ychydig o 
siocled cyn ymweld â’r sinema 4D 
syfrdanol. 

Yng nghanol dathliadau pen blwydd yr ysgol, 
trist oedd ffarwelio â Mrs Toms wedi dros 
ugain mlynedd yn cynorthwyo amser cinio. 
Ymddeoliad hapus iawn i ti er mae hi’n 
mwynhau cymaint yma, mi fydd hi’n parhau i 
weithio yn y Clwb Brecwast. 

    
Dathlon ni ddeng mlynedd ar hugain ers 
agoriad Castellau ddiwedd mis Mawrth. 
Mwynheuodd y disgyblion amrywiaeth o 
weithgareddau hwyl yn ystod y dydd, te parti 
yn y prynhawn ac yna llun i gofio’r achlysur 
ar yr iard. Diwrnod o ddathlu i’r brenin. 
 
Bu cyffro mawr ar y trydydd o Ebrill wrth i 
blant Cyfnod Allweddol Dau deithio i Barc yr 
Arfau er mwyn cefnogi Steffan Emanuel, 
Capten tîm rygbi Ysgolion Pontypridd yn 
rownd derfynol Cwpan DC Thomas. 
Llongyfarchiadau i 
Morgan Edwards, Alex 
Vaughan, Rhys 
Conquer a Ethan Forkin 
am  ennill lle yng 
ngharfan Ysgolion 
Pontypridd eleni. 
 
 

Criw Her Tri Chopa Cymru (Tudalen 11) 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant 

Ysgol Pont-Sion-Norton 

Hefyd, er mwyn dysgu mwy am arwyddocâd 

y Pasg i Gristnogion, bu disgyblion 

Blwyddyn 6 yn ymweld ag Eglwys Bethel 
ym Mhontyclun er mwyn cymryd rhan mewn 

gweithdai “Cracio’r Pasg”.  Roedd pawb 

wedi mwynhau’n fawr, wrth symud o un 

ystafell i’r llall gan gyfarfod â rhai o 

gymeriadau stori’r Pasg e.e. Jiwdas a Mair 
Magdalen.  Cafodd pawb gymryd rhan mewn 

cymun hefyd, cyn dychwelyd i’r ysgol. 

 
Y Cwis Llyfrau Cymraeg 

Llongyfarchiadau i dîm Blwyddyn 6 a ddaeth 

yn drydydd yn y rownd sirol yn ddiweddar.   

 
Hwyl  fawr! 

Diolch a hwyl fawr i Mrs Marianne Meaclem 

sydd wedi’n gadael ni er mwyn dechrau 

swydd newydd yn Sir Penybont.  Diolch iddi 
am weithio mor galed gyda’r plant dros y 

blynyddoedd diwethaf.   

 

Pêl-droed 

Dyma lun o’r tîm pêl-droed fu’n cystadlu 

mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan yr Urdd 

yn ddiweddar.  Da iawn chi fechgyn. 
 

Diogelwch ar Lein 

Ar y 25ain o Ebrill, fe ddaeth PC Lloyd i’r  

ysgol i drafod diogelwch ar lein gyda 

disgyblion Blynyddoedd 3,4 a 5. 

 
Dylunio blychau  nythu 

Fe drefnodd y Clwb Garddio gystadleuaeth 

dylunio blwch nythu.  Dyma lun o’r 

cynlluniau buddugol.  Mae Mr Price nawr 

wrthi’n creu’r blychau, gan ddilyn 

cynlluniau’r plant. 

Dathliadau’r Pasg 

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau diddorol 

yn yr ysgol er mwyn dathlu Gŵyl y Pasg.  

Cynhaliwyd ein raffl fawreddog fel arfer, a 

diolch i’r Gymdeithas Rieni ac Athrawon am 

roi wy Pasg i bob disgybl.  Ar ddiwrnod ola’r 
tymor, cafwyd cystadleuaeth hetiau Pasg a 

phicnic arbennig i ddisgyblion y Cyfnod 

Sylfaen.  Roedd hi’n ddiwrnod cyffrous a 

hwyliog i bawb. 

Cogurdd  
Llongyfarchiadau i 
Eluned Murray o 
flwyddyn 5 am ddod yn 
gydradd gyntaf yn 
rownd Sirol Cogurdd. 
Ymlaen at y 
Genedlaethol nawr! 
 
 
 
Cyngor Eco  
Diolch i bawb am 
ddanfon eu bocsys 
wyau Pasg i’r ysgol 
i’w hailgylchu ar 
gyfer cystadleuaeth y 
Sir. Rydym yn aros 
iddynt gael eu pwyso 
yn awr. 
 
Brysia Wella 
Dymuna’r staff a’r disgyblion wellhad buan i 
Mrs Rees sydd wedi bod yn dost yn 
ddiweddar. 
 
Ffrainc  
Croesawodd yr 
ysgol tair athrawes 
o Ffrainc ym mis 
Ebrill. Cafodd yr 
athrawesau gyfle i 
weld bywyd pob 
dydd ein hysgol ni 
ac fe ddysgodd y 
plant ychydig o 
Ffrangeg. 
 
Bardd Plant Cymru 
Bu Blwyddyn 5 yn 
lwcus iawn i gael 
ymweliad gan Anni 
Llŷn, Bardd Plant 
Cymru yn ddiweddar. 
Cafwyd gweithdy llawn 
hwyl a chwerthin gan 
orffen gyda’r plant yn 
creu cerddi am yr 
Eisteddfod. Diolch yn 
fawr iawn Anni! 
 
Parti Pasg  
Diolch i bawb a ddaeth i Barti Pasg y 
Meithrin a’r Derbyn. Roedd ymweliad 
arbennig gan Sali Mali a Superted ac roedd y 
disgybion a’r cylchoedd meithrin wrth eu 
boddau! 

Salad asparagws gyda dresin afocado  

Blasus ac Iachus (Tudalen 8) 
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Dyfrig a Hollie Willis a Mia Joy, Creigiau (tudalen 6) 

Priodas Rebecca Mann a Matthew Higgins, Pontypridd  

(tudalen 11) 

Rhys Pelley enillydd Twrnament Pŵl Clwb y Bont (tudalen 11)  
Merched y Wawr Tonysguboriau yn dathlu Gŵyl Dewi  

yn y Miskin Arms 

Aelodau Merched y Wawr Tonysguborau yng nghanolfan 

ymwelwyr y Bathdy Brenhinol ym mis Ebrill. 

Luned Tirion merch Llio a Mark 

Ellis (tudalen 9) 

Sian Harries ac Efa  

yn Merched y Wawr  

(tudalen 6) 

Priodas Amy a Dylan Hughes, Efail Isaf (tudalen 5) 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Clybiau Chwaraeon yr 
Urdd 

 
Clwb Tenis, Parc Ynysangharad, Dydd 

Llun, oed 3 – 5 4:30 i 5:15 oed 6 – 11 

5:15 i 6:00 £3 

Nofio, Ysgol Bryncelynnog, Beddau, 
Dydd Mawrth oed 4+ cysylltwch â 
amyouting@urdd.org 
Athletau, Ysgol Gyfun Garth Olwg, 

Dydd Iau, oed 3-5 5:00 i 6:00, oed 6-11 

5.00-6.00   £3. 

   I archebu lle cysylltwch â 
jessstacey@urdd.org   07917270301 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â 

theulu Elgan Davies, Gellir Aur, 

Llanilltud Faerdref, a fu farw ddiwedd 

mis Mawrth. Brodor o Sir Gaerfyrddin 

oedd Elgan ac roedd yn gweithio yn y 

diwydiant adeiladu cyn colli ei iechyd. 

Bregus iawn fu iechyd Elgan am 

flynyddoedd lawer, a mawr fu gofal 

Gwyneth amdano. Mae ein 

cydymdeimlad gyda Gwyneth a’r 

merched Rhian a’r efeilliaid Nerys a Nia 

a’u teuluoedd ar yr adeg drist yma. 

 
Croeso i’r Pentref 

Mae’n braf cael croesawu teulu arall o 

Gymry i’r pentref. Mae Andrew a Nia 

Gittins a’r plant Morgan a Carys wedi 

ymgartrefu un Heol Tir Coch. Mae Nia 

yn ferch i Gwyneth Davies a’r diweddaf 

Elgan ac mae’n braf cael croesawu’r 

teulu yn ôl i’r ardal. 

 
Priodas (Llun tudalen 4) 

Llongyfarchiadau i Dylan, mab Celt ac 

Enfys Hughes, Nant y Felin, ac Amy 

Davies ar eu priodas yn Nhŷ Bryngarw 

ar ddydd Llun y Pasg. Y gwas priodas 

oedd Geraint Hardy, ffrind Dylan a’r 

morynion oedd Hannah (ffrind Amy) a 

Lowri a Nia, chwiorydd Amy. Elsi Mai, 

merch fach Dylan ac Amy oedd y 

forwyn fach. Treuliodd y pâr hapus eu 

mis mêl yn Krakow, yng Ngwlad Pwyl. 

Athro yn Ysgol Gyfun Garth Olwg yw 

Dylan ac Amy yn athrawes yn Ysgol y 

Bechgyn yn y Barri. Mae’r ddau wedi 

ymgartrefu ym Mhentre’r Eglwys. 

 
Genedigaethau 

Llongyfarchiadau i Geraint a Caroline 

Rees, Penywaun ar ddod yn Dat-cu a 

Mam-gu unwaith eto, ac i Eirian ac Ann 

sy’n hen-ddat-cu a hen-famgu, ond i 

Leah a Dewi mae’r clod ar enedigaeth 

Efa Grug, chwaer i Eiri. Mae Dave a 

Rhian Eyres, Heol Iscoed yn dathlu 

hefyd. Maent hwythau yn Daid a Nain 

unwaith eto i Thomas Owen Edwards, 

mab bach Gareth a Debbie sy’n byw yn y 

Creigiau. Llongyfarchiadau gwresog i’r 

ddau deulu. 

 
Rygbi 

Llongyfarchiadau i ddau fachgen o’r 

pentref a ddewiswyd i gynrychioli Tîm 

Rygbi Ysgolion Pontypridd yn ffeinal 

Cwpan D.C. Thomas, gan chwarae yn 

erbyn tîm o Gaerdydd ar Barc yr Arfau 

ddechrau Ebrill. Disgybl yn Ysgol 

Gymraeg Garth Olwg yw Louie Owen a 

Steffan Emanuel yn ddisgybl yn Ysgol 

Gymraeg Castellau. Steffan hefyd 

gafodd y fraint o fod yn gapten y tîm. 

Cafwyd gêm gystadleuol iawn a’r 

bechgyn yn chwarae ar eu gorau, ond yn 

anffodus y tîm o Gaerdydd oedd yn 

fuddugol. 

 
Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad i deulu'r 

diweddar Michael Lloyd Williams a fu 

farw ar Fawrth 28ain ar ôl dioddef 

cystudd hir a blin. Cyn ei ymddeoliad 

roedd Michael yn darlledu’n gyson ar 

raglenni Saesneg HTV. 

 
Y TABERNACL 

Cydymdeimlo 

Bu diwedd mis Mawrth yn gyfnod o 

dristwch i’r eglwys yn y Tabernacl. 

Collwyd dau o’r aelodau o fewn dyddiau 

i’w gilydd. Soniais eisoes am golli Elgan 

Davies o Lanilltud Faerdref. 

Cydymdeimlwn hefyd yn ddiffuant â 

theulu Yr Arglwydd Gwilym Prys 

Davies a fu farw yn Llundain yn 93 oed 

yng nghartref ei ferch hynaf, Catrin. 

Bu’n gyfreithiwr, yn wleidydd ac yn 

ymgyrchydd brwd dros ddatganoli ac yn 

gymwynaswyr ffyddlon i’r iaith 

Gymraeg. Cynhaliwyd yr angladd yn 

Llanegryn, ei bentref genedigol. 

Cydymdeimlwn â’r merched Catrin, Ann 

ac Elin a’u teuluoedd yn eu galar. 

   Hoffwn estyn ein cydymdeimlad i 

Tomos a Gwerfyl Morse a’r teulu ar 

golli tad Tomos yn ddiweddar. Roedd 

Howard Morse yn berson addfwyn a 

phoblogaidd yn yr ardal hon. Yn 

enedigol o’r Rhondda bu’n athro a 

phrifathro yn y cylch am flynyddoedd 

lawer. Cyn symud i Langeitho rai 

blynyddoedd yn ôl roedd Howard a 

Meima’n byw yn Nhonteg ac yno y 

magwyd y teulu, Dafydd, Elin a Tomos. 

Cydymdeimlwn yn ddiffuant gyda 

Meima a’r tri theulu. 

 
Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Sioned a Kris ar 

enedigaeth eu mab, Efan James. Brawd 

bach i Ffion ac ŵyr i Siân ac Emlyn 

Penny Jones.  

   Llongyfarchiadau hefyd i Llio a Mark 

ar enedigaeth ei merch fach Lluned 

Tirion, chwaer fach i Gwen a Catrin ac 

wyres arall i Penri a Carol Williams. 

 
Argyfwng Mosul 

Yn dilyn gweld y lluniau dychrynllyd a’r 

hanesion dirdynnol ar y teledu’n 

ddiweddar mae Pwyllgor Apêl y capel 

wedi penderfynu lliniaru ychydig ar 

amgylchiadau enbyd pobol Mosul. 

Byddant yn casglu cewynnau untro (fel 

Pampers) cadachau sychu (wipes) ac eli 

Sudocream. Gallwch helpu drwy ddod 

â’r nwyddau uchod mewn bag ac enw 

SVP wedi ei ysgrifennu arno, neu 

gyfrannu tuag at gostau cludiant. 

   Os am fanylion pellach cysylltwch â 
carys.davies75@btinternet.com neu 
ann.pentyrch@btinternet.com 
 
Merched y Tabernacl 

Ymgasglodd nifer reit dda o’r aelodau 

yng Nghanolfan y Tabernacl, fore Iau, 

Ebrill 27ain am baned a sgwrs. Y 

Cyfarfod nesaf fydd yn y Ganolfan, fore 

Mawrth, Mai 23ain.  

 
Trefn y Suliau ar gyfer mis Mai 

Mai 7fed Gwasanaeth yng ngofal 

aelodau Meisgyn 

Mai 14eg Pwyllgor Cymorth Cristnogol 

Mai 21ain Oedfa Deuluol o dan ofal 

Heulyn Rees a’r Parchedig Dyfrig Rees 

Mai 28ain Oedfa o dan ofal Ann ac 

Emlyn Davies. 

Mae BBC Radio Cymru yn darlledu 

rhaglen arbennig i gofio am y grŵp pop 

Y Blew, gan y bydd hi’n 50 mlynedd ers 

iddynt deithio o gwmpas rhan helaeth o 

Gymru, yn ogystal ag ymddangos yn y 

Babell Lên, Eisteddfod Y Bala. 

Rydym yn awyddus i glywed wrth 

unrhyw un a welodd y grŵp yn 

perfformio - cysylltwch ag Eurof 

Williams, 07967 024282 / 01792 862086 

neu post@acmetv.net  

Cofio 
am 

Blew 

mailto:amyouting@urdd.org
mailto:jessstacey@urdd.org
mailto:carys.davies75@btinternet.com
mailto:ann.pentyrch@btinternet.com
mailto:post@acmetv.net
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Tonyrefail (Lluniau tudalen 13) 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

 

Mis Ebrill daeth Siân Harries (Pentyrch) 
ac Efa (ei merch fach ciwt!) atom a'n 

tywys o gwmpas y byd - trwy lygaid 
'physio' tîm Olympaidd Prydain Fawr! 

Mae stori Siân yn un hynod ddifyr. Merch 
o Gaerfyrddin  a chyn ddigybl Ysgol 

Gyfun Bro Myrddin. Enillodd radd mewn 
ffisiotherapi o Brifysgol Caerdydd ac yna 

astudiodd am radd Meistr mewn 
'anafiadau chwaraeon ac adferiad' ym 

Mhrifysgol Bryste. Cychwynnodd ar ei 
gyrfa yn gweithio yn Ysbyty'r Brifysgol, 

Caerdydd gan ymddiddori mewn 
chwaraeon a chan fanteisio ar unrhyw 

gyfle o weithio ym myd chwaraeon. 

Cafodd y cyfle i fod yn ffisio i fois tîm 7 
bob ochr Cymru roddodd siawns iddi weld 

y byd! Ond er mwyn cael gweithio gydag 
athletwyr Olympaidd roedd angen mwy o 

brofiad ar draws y sbectrwm chwaraeon. 
Dyna a wnaeth a buan y daeth y cyfle i 

weithio fel physio i Dîm Cymru yng 
Ngemau Cymanwlad  Manceinion, 

Melbourne a Delhi ac yna fel prif 
ffisiotherapydd yn Glasgow.  
   Yna fe ddilynodd Gemau Olympaidd yr 

Haf Beijing, Llundain a Rio a Gemau 
Olympaidd gaeaf Sochi. Mae'n CV hollol 

amazin! Roedd straeon a phrofiadau Siân 

- y rhai na ddarlledwyd ar ein setiau teledu 

- yn ddiddorol dros ben! Y gwaith ddim 
bob amser  mor  glam  ag y tybiech! 

Gyda chymorth Efa cawsom afael mewn 
ambell i drophy prin! Bydd Siân yn teithio 

gyda'r Tîm Prydeinig eto i Awstralia bell - 
pan gynhelir Gemau'r Gymanwlad ar yr 

Arfordir Euraidd y flwyddyn nesa - ond y 
tro yma mae am fynd â'r teulu i gyd, Viv 

ei gŵr, Jac ac Efa i rannu'r profiad. Hoff 
athletwraig Siân? Y gymnastwraig 

Frankie Jones - y bu Siân yn gweithio'n 
agos gyda hi. Diolch am orig hynod ddifyr 

a phob lwc ar deithiau'r dyfodol!  
  Cyfarfod mis nesa - Mai 10fed - am 8 yr 

hwyr - Medi Warburton - Cadwraeth 

Amgylcheddol - yn y Ganolfan, Efail Isaf. 
Dewch yn llu!  

Newyddion da! 
Mor hapus i fedru llongyfarch Dyfrig a 
Hollie Willis ar enedigaeth Mia Joy Carol 
Willis! Cyrhaeddodd y fechan yn gynnar 
fore Mawrth, Ebrill y 4ydd ac mae hi'n 
gariad! Llond pen o wallt tywyll, tywyll. 
Mae'n wyres fach arall i Carole ac Eric 
Willis ac wrth gwrs mae teulu Hollie wrth 
eu bodd hefyd. Pob hapusrwydd Dyf, 
Hollie a Mia!  
 
Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 
Nerys Hurford a'r teulu gollodd Dad, a 
Thacu annwyl ddiwedd mis Mawrth. 
Brwydrodd Elgan Davies, Llanilltud 
Faerdref, yn ddewr ac yn hir yn erbyn 
afiechydon creulon. Bu farw yn Ysbyty 
Brenhinol Morgannwg ar Fawrth 25ain, ac 
fe gynhaliwyd y gwasanaeth angladdol yn 
Amlosgfa Llangrallo ar Ebrill y 4ydd. Yn 
meddwl amdanoch, Gwyneth, Rhian, 
Nerys a Nia a'r teulu ehangach. 
 
10k Bae Caerdydd - fore Sul, Ebrill 2il 
Llongyfarchiadau mawr i bawb o'r pentre 
a'r pentrefi cyfagos redodd am eu bywydau 
y llwybr 10k o gwmpas Bae Caerdydd ar 
fore reit braf o wanwyn. Gormod i'w 
henwi ond balch iawn o Elin Haf (Jones) 
a'i thad, Colin Williams (gafodd fawr o 
ddewis yn y mater gan i'w ferch ei 
gofrestru heb ymgynghori!). Gwnaeth y 
ddau amser parchus iawn a'r ferch yn 
curo'r tad o funud! Hanner marathon y tro 
nesa? Da iawn chi ddewrion! 
 
Eisteddfod yr Urdd! 
Dymuniadau gorau i bob un wan jac fydd 
yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, 
Penybont a Thaf Elái cyn hir! Gwnewch 
eich gorau, mwynhewch y profiad a 
chofiwch dych chi'n enillwyr cyn 
dechrau!  
   Diolch o galon i Eluned Davies-Scott a 
weithiodd fel slecs am ddeuddydd i baratoi 
gwledd i ni a'n ffrindiau nos Wener yr 
21ain o Ebrill. Fe brynson wasanaeth 
Eluned fel chef i ddarparu/coginio/gweini 
pryd o fwyd chwe/saith cwrs yn Ocsiwn 
Addewidion Neuadd Dowlais nôl 
ddechrau'r flwyddyn. Profiad 
gastronomaidd, a gwers coginio!  
Wele'r Fwydlen - 
Salad asparagws gyda prosciutto a dresin 
afocado 
Cregyn bylchog melys gyda bacwn hallt a 
saws saffrwn 
Granita rhiwbob 
Porc balsamic, bresych, tatws wedi'u ffrio 
gyda sumac a rhosmari, ratatouille 
Panna cotta eirin a cnau coco 
Tarte aux poires Bourdaloue 
Cacennau bach cnau a ffrwythau 
Coffi! 
O! Do! Fe fwyton ni'n cyfan! Blasus dros 
ben!  

Gweithdy Celf Rhiannon Roberts 

Daeth yr artist Rhiannon Roberts i’r ysgol 

i weithio gyda disgyblion Blwyddyn 3 ar 
eu prosiect am yr ardal leol. Cafodd y 
plant amser wrth eu boddau gyda 

Rhiannon yn cynllunio a chreu darlun 
lliwgar a diddorol sydd yn portreadu 

hanes ardal Tonyrefail. Mae’r llun 
bendigedig wedi cael ei arddangos mewn 

lle teilwng yn yr ysgol. 
 

Traws Gwlad 

Llongyfarchiadau i Jackson Magni Bl5 a 
Lexie Bassett Bl4 a ddaeth yn ail yn eu 

rasys traws gwlad ac i dîm bechgyn Bl5 a 
ddaeth yn 3ydd. Diolch i bawb am yr 

ymdrech arbennig. 
 

Twrnament Pêl Fasged 

Llongyfarchiadau i aelodau tîm pêl fasged 

yr ysgol a ddaeth yn ail yng nhwrnament 
‘Valley Hoops’ yn ddiweddar gan golli'r 

gêm derfynol yn unig. Da iawn chi! 
 

Gweithdy Drama Anwen Carlilse 

Fel rhan o’u prosiect ar yr ardal leol bu 
Blwyddyn 3 yn ail-greu hanes Tonyrefail 

mewn gweithdy drama gyda Anwen 
Carlisle o gwmni Mewn Cymeriad. Ar 

ddiwedd y dydd perfformiwyd y sioe i 
weddill disgyblion yr ysgol. Profiad 

arbennig iawn i’r holl blant. 
 

Dathlu Sul Y Mamau 

Cafodd plant y Cyfnod Sylfaen amser 
wrth eu boddau yn gwneud gwahanol 
weithgareddau gyda'u mamau yn ystod ein 

gweithdai i ddathlu Sul y Mamau. Aeth y 
mamau adref yn hapus gyda nifer o 

anrhegion hyfryd!    
 

Wyau Siocled 

Bu’r Cyngor Ysgol wrthi yn brysur yn 
gwerthu wyau siocled i gasglu arian i 

Ysbyty Felindre. Gwerthwyd 400 wy a 
chasglwyd £400 tuag at yr elusen - diolch 

i bawb am gefnogi. 
 

Eisteddfod Yr Urdd 

Llongyfarchiadau mawr i Esmay Walters 
a ddaeth yn gyntaf yn yr Eisteddfod Sir 
ym Mhorthcawl ar y llefaru Blwyddyn 1 a 

2  - pob lwc iddi yn yr Eisteddfod ym 
Mhen y Bont!   

Diolch yn fawr i’r plant wnaeth gystadlu 
yn eisteddfod cylch yr Urdd yn Llanhari a 

llongyfarchiadau i’r canlynol - Llefaru 
Bl2: 1af Esmay Walters, 3ydd: Brooke 

Larkman. Canu Bl2 - 3ydd: Harri 
Williams. Canu Bl 4: 3ydd Isabell 

Cartwright, Canu Bl6: 3ydd Madison 
Watts, Tayah Rogers. Alaw Werin: 2il 

Lexie Bassett, 3ydd Ffion Llewellyn. 
 

Prosiect Celf Seryddiaeth 

Cafodd disgyblion Bl4 a 5 gyfle i gymeryd 

rhan mewn gweithdy celf yn seiliedig ar 
seryddiaeth o dan arweiniad myfyrwyr o 
Brifysgol Abertawe. Maent yn edrych 

ymlaen at weld eu gwaith yn cael ei 
arddangos yn y babell wyddoniaeth yn 

Eisteddfod yr Urdd. 
 

Diwrnod Trwynau Coch a Chefnogi 

Elusen Downs Syndrome 

Talodd y plant £1 i ddod i’r ysgol yn 

gwisgo eu dillad eu hunain a socs lliwgar i 

gasglu arian tuag at Ddiwrnod Trwynau 

Coch ac i godi ymwybyddiaeth o elusen 

Downs Syndrome. Casglwyd £200 tuag at 

y ddwy elusen. 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Coroni Olivia 
Mae disgybl o Ysgol Bro Ogwr, Olivia 
Horrocks, wedi ennill cystadleuaeth i 
blant cynradd ddylunio’r goron ar gyfer 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, fydd 
yn cael ei chynnal eleni ddiwedd Mai ym 
Mhencoed. 
   Cafodd disgyblion ysgolion cynradd yr 
ardal eu gwahodd i gynnig syniadau ar 
gyfer dyluniad y goron, sef un o’r prif 
wobrau a roddir yn ystod Eisteddfod yr 
Urdd i’r llenor am ddarn neu ddarnau o 
waith llenyddol heb fod yn fwy na 4,000 
o eiriau. 
   Bydd y gwir goron  yn cael ei chreu a’i 
dylunio gan y gof arian Iolo Edger. Iolo 
gafodd y dasg hefyd o feirniadu gwaith y 
plant.  Meddai, “Roedd syniadau’r plant 
yn wych ac byrlymu o greadigrwydd.  Mi 
wnes i ddewis dyluniadau Olivia gan ei 
bod yn amlwg wedi meddwl am elfennau 
o ddiwylliant Cymreig a chofebion 
lleol.” 
    Caiff y goron ei rhoi eleni gan Ysgol 
Cymraeg ardal Morgannwg Ganol.  Bydd 
y goron yn cael ei dadorchuddio am y tro 
cyntaf ar yr 17eg o Fai a’i chyflwyno i’r 
enillydd mewn seremoni yn y pafiliwn 
ddydd Gwener, 2 Mehefin yn yr 
Eisteddfod. 
  
Coleg Cymunedol y Dderwen a’u 
sialens £20! 
Derbyniodd Coleg Cymunedol y 
Dderwen sialens £20 gan yr Urdd gan 
lwyddo i godi £1,000 trwy amryw o 
weithgareddau yn yr ysgol. 
   Rhoddwyd £20 iddynt gan yr Urdd, 
gyda’r sialens o godi cymaint o arian ag 
y gallent.  Trwy drefnu digwyddiadau 
megis stondin gacennau a disgo 
cymunedol, fe wnaethant lwyddo i godi 
£1,000.  Yn ogystal â hyn, cynhaliwyd 
eisteddfod am y tro yn yr ysgol, gafodd 
ymateb gwych gan y disgyblion. 

 Apêl am wirfoddolwyr yn ystod 
wythnos Eisteddfod yr Urdd 
Mae trefnwyr Eisteddfod yr Urdd wedi 
gwneud apêl am wirfoddolwyr i helpu yn 
ystod wythnos yr Eisteddfod, sydd yn 
cael ei chynnal 29 Mai – 3 Mehefin ym 
Mhencoed. 
Maent yn chwilio am wirfoddolwyr i 
helpu yn ystod y rhagbrofion, yn y 
pafiliwn ac yn y fynedfa yn gwirio 
tocynnau.  Mae sesiynau gwirfoddoli yn 
amrywio o ddwy i bedair awr, a bydd 
tocyn am ddim i’r Eisteddfod yn cael ei 
roi yn dâl am y cymorth. 
Os ydych chi yn meddwl y gallwch 
helpu, ffoniwch Ruth ar 01678 541 012 / 
ruth@urdd.org. Mae angen i 
wirfoddolwyr fod yn 18 oed, ac nid yw’r 
gallu i siarad Cymraeg yn angenrheidiol. 
  
£200 i’r ffenestr siop goch, gwyn a 
gwyrdd orau! 
Bydd £200 yn cael ei gynnig fel gwobr 
am y ffenest siop orau ar thema 
Eisteddfod yr Urdd ym Mhencoed. 
Mae disgwyl y bydd 90,000 yn ymweld 
â’r ardal yn ystod wythnos yr 
Eisteddfod, fydd yn cael ei chynnal 
wythnos olaf Mai ym Mhencoed.  Mae’r 
trefnwyr yn cynnig £200 o wobr am y 
ffenestr siop orau i groesawu’r 
ymwelwyr i’r ardal. 
   Yn ôl Aled Sion, Cyfarwyddwr 
Eisteddfod yr Urdd, “Yn y gorffennol 
rydym wedi cael pizzas Mistar Urdd, 
selsig Urdd a phob math o fwydydd wedi 
eu selio ar thema’r Eisteddfod.  Ond 
eleni byddwn yn cynnig £200 i’r cwmni 
lleol fydd yn addurno ei ffenestr siop 
orau.” 
   Dyddiad cau fydd y 19eg o Fai, gyda’r 
enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn fuan 
wedi hynny.  Am fwy o fanylion am y 
gystadleuaeth neu’r Eisteddfod, 
cysylltwch gyda helo@urdd.org.   

Gohebydd y mis: Eirlys Lamb  

 
‘Beating the Bounds’ (Curo’r Ffiniau) - 
Mehefin 17eg a 18fed. 
Mae eleni yn flwyddyn ‘Beating the 
Bounds’ yn nhref Llantrisant. Mae’r 
traddodiad o guro terfynau’r plwyf  ym 
Mwrdeistref Llantrisant yn dyddio nôl mor 
bell â 1555, er i’r seremoni wreiddiol gael 
ei chynnal yn y 9fed ganrif.  Pob saith 
mlynedd cynhelir y seremoni pan fydd 
clerigwyr a swyddogion y dref, yn ogystal 
â llu o’i thrigolion yn cerdded y llwybr 
sy’n ffinio’r dre. Eleni byddant yn cerdded 
y saith milltir ar Sadwrn17fed, yn dilyn 
oedfa yn yr eglwys am hanner dydd. Mae’r 
llwybr yn ymestyn o Frynteg drwy Gomin 
Llantrisant i’r Bathdy, heibio’r Clwb Golff, 
wedyn croesi drwy Tonysguboriau at Cross 
Inn ac yna dringo nôl i’r hen dref. 
   Ar Sul 18fed bydd taith gerdded 
hanesyddol o gwmpas y dref – mwy o 
fanylion ar wefan y dref am hyn. 
   Trwy gydol y penwythnos bydd 
stondinau a llawer o weithgareddau o fewn 
y dref ac ar y comin. Disgwylir grwpiau 
dawns a drama, corau, ambell ddarlith ar 
hanes yr ardal, ffair ac wrth gwrs stondinau 
o bob math gan gynnwys rhai yn gwerthu 
bwyd a diod. Gobeithio bydd y tywydd yn 
ffafriol er mwyn denu llu o ymwelwyr. 
   I ddechrau’r dathliadau mae Cyngerdd 
Agoriadol ‘Beating the Bounds’ Nos 
Fercher Mehefin 14eg am 7.30 -  Côr 
Meibion Treorci a chôr Ysgol Gynradd 
Llantrisant yn cynnal cyngerdd yn Eglwys 
Llantrisant i agor y dathliadau. Tocynnau 
£8, cysylltwch â Dean Powell 
07773352962/dean@llantrisant.net    
Mae’n werth cael cipolwg ar wefan 
www.llantrisant.net am fwy o wybodaeth 
am yr hanes hynod ddiddorol yma. Yn 
ogystal mae ‘na fap o’r llwybr. 
 
O Gwmpas yr A4119….. 

Mae’r gwaith ar y cylchdro yn ymyl 

Canolfan Siopau ‘Bro Morgannwg’ (neu 

Matalan fel e’i gelwir yn lleol) yn symud 

ymlaen. Yn ôl swyddog o’r Cyngor bydd y 

cylchdro yn aros a bydd goleuadau yno 

hefyd i reoli’r traffig ar amserau prysur. 

 
Y Llwybr Seiclo / Cerdded 

Hyd yn hyn does fawr ddim wedi digwydd 

i estyn y llwybr ar hyd yr hen reilffordd o 

Cross Inn i Bontyclun. Y diweddaraf yw 

bod cwmni Network Rail wedi cytuno 

gyda’r Cyngor ar ‘dermau 

mynediad’ (terms of access) ac mae’r arian 

ar gael i wneud y gwaith. Ond gan ei bod 

nawr yn gyfnod nythu i’r adar a’r bywyd 

gwyllt, nid yw’n bosib am resymau 

ecolegol i ddechrau ar y gwaith am beth 

amser eto. Felly, dylai’r gwaith ddechrau 

cyn diwedd yr haf. 

Eisteddfod yr Urdd 2017 

 

Willis fach newydd! 

Llongyfarchiadau i Carole ac Eric Willis ar 

enedigaeth wyres fach arall, Mia Joy 

Carole Willis  dechrau Ebrill (i Dyfrig a 

Hollie Willis yn y Creigiau). Mae’r teulu i 

gyd siŵr o fod wrth eu bodd. (Llun tudalen 

4) 

 

‘Model Meisgyn’!  

Faint ohonoch welodd Eluned Davies Scott 

yn modelu ar y bocs tybed? Bu Eluned ar 

raglen Prynhawn Da yn ddiweddar mewn 

sesiwn gwisgo gyda Huw Fash. Tair o 

aelodau rhanbarth de ddwyrain o Ferched y 

Wawr oedd yno, Cath Watkin Thomas o'r 

Bontfaen, Shân Thomas o Gaerdydd ag 

Eluned, sy’n mynychu MyW 

Tonysguboriau ac Efail Isaf. 

  

Gohebydd mis nesaf: Eluned Davies-Scott 

mailto:ruth@urdd.org
mailto:helo@urdd.org
http://www.llantrisant.net
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Cylch Caerdydd 

TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Colofn Blasus ac Iachus  
 gyda Eluned Davies Scott 

‘Y mae angau yn y crochan’ 
 
Dim ond yn ddiweddar, trwy fy 
niddordeb mewn ymchwilio a dysgu am 

hanes bwyd, dw’i wedi dod yn 
ymwybodol o wyddonydd o oes Fictoria 

sydd wedi cael dylanwad gwirioneddol 
bwysig ar safonau a diogelwch y 
bwydydd rydym yn eu prynu heddiw.  

Gwnaeth Frederick Accum (1769 - 1838) 
ei enw ym mhob cangen o gemeg. Roedd 

yn ddarlithydd, athro, arlwywr o offer 
cemegol, apothecarist brenhinol ac yn 
awdur ar ystod eang o bynciau. Roedd 

dechrau’r 19eg ganrif yn  gyfnod pan 
oedd cemeg yn hynod o ffasiynol ac fe 

ddaeth ei berfformiadau cyhoeddus o 
arbrofion cemegol yn enwog gan ddal 

sylw cynulleidfaoedd eang. Ynghyd â'i 
bersonoliaeth garismatig a'i swyn gall ei 
enwogrwydd gael ei gymharu gyda’r 

cogyddion cyfoes poblogaidd sy’n 
perfformio ar y sgrin deledu. 

bwydydd fel te, coffi, bara, llaeth, 
mwstard, melysion, cwrw, picyls a 

sbeisys. Roedd hyn yn effeithio ar y 
cyfoethog a’r tlawd ond y tlawd oedd yn 

dioddef fwyaf oherwydd eu dibyniaeth 
drom ar fwydydd sylfaenol. Hefyd, roedd 
yna gyfleoedd i fasnachwyr diegwyddor i 

gynhyrchu bwydydd o ansawdd israddol 
ar gyfer y rhai hynny oedd am efelychu 

arferion y cyfoethog e.e. bwyta bara 
gwyn. 

   Nid oedd pob difwynwyr yn wenwynig, 
ond, yn ôl yr hanesydd bwyd Annie Gray, 
roeddynt i gyd yn cyfrannu’n helaeth at 

ddiffyg maeth eang a welwyd yn  nhrefi a 
dinasoedd diwydiannol yn y cyfnod hwn. 

   Yn anffodus, daeth enwogrwydd Accum 
i ben fel canlyniad o’i arferiad o rwygo 

tudalennau allan o lyfrau gwyddonol yn 

llyfrgell y Sefydliad Brenhinol. Ystyriwyd 
hyn yn warthus a gadawodd Accum 

Brydain mewn cywilydd. 
   Mae gennym le i ddiolch i Accum, dim 
ond o achos ei angerdd am fwyd 

ddechreuodd unrhyw fath o frwydr yn y 
byd modern gorllewinol yn erbyn 

ychwanegiadau gwenwynig neu ddiangen 
i fwyd, ac er bod pryder am ansawdd 
cynhyrchu a phrosesu bwydydd yn 

parhau, mae ein bwydydd yn fwy diogel o 
ganlyniad i'w waith. 

 
Dyma un ryseit lle gellir cymryd mantais 

o ddefnyddio llysieuyn tymhorol ffres i 
greu byrbryd neu gwrs cychwynnol 
hawdd: 
Salad asparagws gyda dresin afocado 

(digon i 4 person) 
20 asparagws (dim rhy fawr), 

4 llwy fwrdd olew olewydd 
Sudd 1 lemwn 
3 sbrigyn o teim lemwn, dail yn unig 

8 sleis denau o prosciutto 
50g caws Parmesan (wedi’i ‘eillio’) 

Ar gyfer y dresin - 1 afocado, 3 llwy 
fwrdd yr un o olew olewydd a sudd 
lemwn, ychydig ddiferion o Tabasco (i’r 

blas), halen a phupur. 
   Paratoi y dresin trwy dorri’r afocado yn 

ddarnau a’u rhoi gyda’r cynhwysion eraill 
mewn prosesydd bwyd a’u cymysgu nes 
yn llyfn, blaswch gan ychwanegu mwy o 

sesning a Tabasco os fydd angen) 
   Paratoi sosban o ddŵr berwedig a 

bowlen o ddŵr oer gyda chiwbiau iâ 
ynddo. 

   Tocio’r darnau prennaidd oddi ar yr 
asparagws yna torri’r pennau i fwrdd cyn 
eu coginio mewn dŵr berwedig am 1 

funud yna eu rhoi yn syth mewn i’r dŵr 
oer. Gwneud yr un fath gyda’r coesau gan 

wneud yn siŵr nad ydynt yn berwi am rhy 
hir. 
   Mewn bowlen, cymysgu’r sudd lemwn 

a’r olew gyda’r dail teim, halen, pupur a 
pinsiaid o siwgr. Torri coesau’r asparagws 

yn stribedi tenau gyda chyllell finiog ne 
biliwr llysiau a’u hychwanegu i’r bowlen, 
yna ychwanegu’r pennau. 

   Am ei waith i oresgyn rhagfarn y 
senedd a’r cyhoedd yn erbyn defnyddio 

nwy ar gyfer goleuo daeth Accum yn 
enwog yn y lle cyntaf. Ei hoffter o fwyd 

da oedd un rheswm pam iddo droi ei sylw 
at ymchwilio i fwyd. Erbyn 1820 roedd 
gan Brydain rai o’r dinasoedd mwyaf yn 

y byd. Roedd agwedd ‘laissez faire’ y 

llywodraeth i safon cynhyrchu a gwerthu 

bwyd ar gyfer poblogaeth gynyddol y 
dinasoedd diwydiannol hyn yn caniatáu i 

ddifwyno bwyd ddatblygu i fod yn 
broblem ddifrifol ac endemig. Cafodd 
Accum ei ddychryn gan y ffyrdd a 

ddefnyddiwyd i dwyllo, ac yn aml i 
wenwyno'r cyhoedd wrth gynhyrchu 

(Lluniau tudalen 15) 

Ti a Fi 

Clywodd y Cylch Meithrin yr haf 

diwethaf fod yn rhaid iddynt adael y 
neuadd a fu’n gartref iddynt ers 
blynyddoedd mawr.  Ers hynny, mae’r 

Cylch wedi adleoli i’r Ysgol Gymraeg 
ond ni lwyddwyd i ganfod lleoliad ar 

gyfer Ti a Fi. Fodd bynnag, ailagorodd Ti 
a Fi fore Gwener, 28 Ebrill yng 

Nghanolfan Four Seasons. Pob lwc i’r 

fenter newydd. 

 
Pen-blwydd Arbennig 

Llongyfarchiadau i Merle Roberts ar droi 

yn 80 oed yn ystod y mis diwethaf.  Yn 
dilyn dysgu’r Gymraeg ym Mhrifysgol 

De Cymru (neu Brifysgol Morgannwg fel 
yr oedd hi ar y pryd), mae hi wedi bod yn 
gefnogol iawn i achosion Cymrag yn yr 

ardal ac mae’n aelod gweithgar o Ferched 
y Wawr yn Nhonysguboriau.  Pen-blwydd 

Hapus Iawn Merle! 
 
Ymgeisydd Seneddol 

Llongyfarchiadau i Fflur Elin ar gael ei 

dewis yn ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer 

etholaeth Pontypridd yn yr Etholiad 
Cyffredinol.  Rhowch wybod os ydych 

chi ar gael i helpu o gwbl.  Cynhelir y 
cyfarfod i lansio’r ymgyrch yng Nghlwb y 

Bont nos Fawrth, Mai 9fed am 7.30pm.  
Croeso i bawb ddod i wrando ar ei neges. 
 
Pwyllgor Apêl Eisteddfod yr Urdd 2017 

Cynhelir digwyddiad olaf Pwyllgor Apêl 
Tonyrefail a Gilfach Goch ddydd Iau, 11 

Mai yn Eglwys Dewi Sant yn Nhonyrefail 
am 7pm.  Mae’r tri chôr yn Nhonyrefail 

(Côr Plant, Cantorion Richard Williams a 
Chôr Merched Tonyrefail) yn dod at ei 

gilydd i gynnal cyngerdd mawreddog.  Yn 
ymuno â nhw bydd disgyblion o Ysgol 

Gynradd Gymraeg Tonyrefail.  Dewch i 
gefnogi’r cyngerdd hwn. 

Dilynwch ni ar facebook - https://

www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/. 

   Rhannu’r asparagws a’r dresin 
gydrhwng 4 plât cyn ychwanegu’r 

prosciutto o’u cwmpas, yna arllwys peth 
o’r dresin afocado ar yr ymyl. 

   Gellir gweini gweddill y dresin afocado 
ar wahân. 
   (Dewis arall - ddefnyddio mayonnaise a 

chig gwyn cranc yn lle’r dresin afocado 

a’r procsiutto) 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
https://www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/
https://www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/


     9 Tafod Elái       Mai 2017 

Bethlehem 
Gwaelod-y-garth PENTYRCH 

 

Gohebydd Lleol:  
 

Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwys i 
Dylan a Christine Evans a’r teulu wedi i 
Dylan golli ei fam Mrs. Valmai Evans, 
o’r Eglwys Newydd,  yn ddisymwth tra 
ar ei gwyliau. Cynhaliwyd y gwasanaeth 
angladdol yng Nghapel Minny Street ar 
Ebrill 11eg. 
 
Genedigaeth 
Croeso mawr i Luned Tirion, merch fach 
Llio a Marc Ellis ac wyres arall i Carol a 
Penri Williams, Pantbach. Mae Mam-gu 
a Taid yn hapus iawn a Gwen a Catrin 
wrth eu boddau ac yn falch iawn o’u 
chwaer newydd. Pob dymuniad da i’r 
teulu bach yn Radur. 
 
Clwb y Dwrlyn 
Dafydd Iwan oedd y gwestai yng 
nghyfarfod Clwb y Dwrlyn ar ddechrau 
mis Ebrill. Cafodd ei holi’n ddeheuig 
gan Huw Llywelyn Davies ac fe gawsom 
gyfle i ddod i adnabod Dafydd yn well 
drwy yr holi, y procio a’r tynnu coes. 
Mae Dafydd yn icon o Gymro - ei 
gerddoriaeth  a’i weithredu yn ennyn 
edmygedd a pharch. Dilynwyd sawl 
trywydd ac wrth wneud hynny, er 
enghraifft, datgelwyd pam fod y pedwar 
brawd yn siarad ag acenion gwahanol. 
Trafodwyd cyfnod anodd yr arwisgo a’r 
atgasedd yn ogystal â’r gefnogaeth a 
brofodd. Wrth feddwl yn fyd eang a 
gweithredu’n lleol roedd Dafydd yn 
hyderus y byddai’r Gymraeg yn goroesi 
er yn rhybuddio na ellir llaesu dwylo. Fel 
y canodd i gloi’r cyfarfod,  “R’ym ni 
yma o hyd” ond i ni barhau i amddiffyn 
yr iaith. Dyna noson arall i’w thrysori. 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 a.m. 
oni nodir yn wahanol) : 
Mis Mai 2017: 
7 –   Oedfa gymun dan ofal Delwyn Siôn 
14 –  Oedfa Cymorth Cristnogol  
21 – Oedfa dan ofal y Parchedig Peter 
Dewi Richards 
28 –   Oedfa dan ofal aelodau Radur  
 
Mis Mehefin 2017: 
4 – Oedfa dan ofal Hefin Jones 
11 – Oedfa gymun dan ofal y Parchedig 
Elfed ap Nefydd Roberts 
18 – Oedfa dan ofal Delwyn Sion 
25 – Oedfa dan ofal June a Huw Lloyd 

——————— 
Stori Dau Gapel: 
‘Roedd stori dan y pennawd “Sicrhau 
arian i ddiogelu capel 'unigryw' ym Mhen 
Llŷn” yn y wasg ac ar y cyfryngau yn 
ystod dyddiau olaf mis Ebrill. 
   Hanes ydoedd am griw o bobl leol yn 
llwyddo i gael arian oddiwrth Gronfa 
Treftadaeth y Loteri, Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol Llŷn a nifer o gyrff 
eraill i ddiogelu Capel Carmel yn Anelog, 
un o gapeli hynaf a lleiaf Pen Llŷn.  
   Cafodd y capel (Bedyddwyr) ei godi 
bron i 180 o flynyddoedd yn ôl, ond mae 
wedi bod ynghau ers 40 mlynedd. Does 
fawr ddim wedi newid o’i fewn ers iddo 
gael ei adeiladu yn y 19eg ganrif. 
   "Mae'n un o'r ychydig o lefydd sydd 
wedi aros yr un fath ers y cychwyn, Dwi'n 
meddwl ei fod o'n ddyletswydd arnom ni i 
edrych ar ei ôl o, ac i drio gweld be 'di'r 
dyfodol i'w gadw fo." 
   Llongyfarchion i’r criw sydd a’u bryd ar 
ddiogelu’r adeilad, a dymuniadau gorau 
iddynt wrth ystyried pa ddefnydd i’w 
wneud o’r lle. 
 
   Yn y rhifyn cyfredol o “Bwletin 
Bethlehem – Gwanwyn 2017”, (ceir copi 
cyflawn o’r cylchgrawn ar wefan 
Bethlehem www.bethlehem.cymru ) 
gwelir y canlynol:- 
   “Yn dilyn Cwrdd Eglwys ar y 2il o 
Ebrill 2017, penderfynwyd:- Dathlu 150 
mlwyddiant adeilad y capel presennol yn 
2022 Nodwyd y bwriad i ddathlu, ac i 
greu archif (gweler isod). 
   Mynegodd Rhian Thomas ei 
pharodrwydd i fod o gymorth i[‘r Athro] 
Peter Wynn Thomas wrth baratoi deunydd 
ar gyfer cyfrol ddathlu i’w chyhoeddi yn 
2022.  
   Fe sylwch ymysg y cofnod uchod fod 
yna grebwyll am ddathlu, yn 2022, 150 
mlynedd ers agor adeilad presennol Capel 
Bethlehem, Gwaelod-y-garth. 
   Mae Peter Wynn Thomas wedi cytuno i 
roi hanes y capel ar glawr erbyn hynny, a 
braf oedd derbyn cynnig Rhian Thomas i 
fod o gymorth iddo gyda’r dasg honno.  
   Yn y cyfamser, ar gyfer creu archif, 
byddai’n dda petae modd casglu cymaint a 
phosibl o ddeunydd sydd yn swatio mewn 
cwpwrdd ac atig yn eich cartrefi sydd yn 
ymwneud a Bethlehem. 
   Pa mor ddi-nod ei ddiwyg neu ei 

gynnwys, bydd unrhyw beth fydd yn 
gymorth i gofnodi hanes y capel a’i 
chynulleidfa yn dra derbyniol. 
   Oes ‘na luniau gennych? 
   Oes ‘na dap sain o ddarllediad ar y 
radio, neu fideo o gyflwyniad teledu yn 
eich meddiant? 
   Dramau’r Nadolig neu beth am y 
dramau a gynhyrchwyd yn ystod 90au’r 
ganrif ddiwethaf? 
   Oes ‘na atgofion y byddech yn barod 
i’w taro ar glawr? 
   Beth am raglenni’r Gymanfa Ganu a 
gynhaliwyd dros gyfnod y Pasg?   
   Beth am bori yn rhai o gyfnodolion a 
phapurau’r gorffennol i gywain peth o’r 
hanes a gofnodwyd ynddynt? 
   Mae ‘na awgrymiadau di-ri y gellid eu 
rhestru yma – a gaf i eich cymell i 
chwythu’r llwch oddiar y cloriau a chael 
gwared o’r gwe pry cop o’r corneli, a 
mynd ati o ddifrif i “ddarganfod “y 
Bethlehem coll sy’n llechu yn eich 
cartrefi!” 
   Dyheadau i edrych yn gadarnhaol tua’r 
dyfodol mewn perthynas a’r ddau gapel, 
ond un yn unig, ysywaeth, sydd a 
chynulleidfa yn perthyn iddi! 
   Ac mae gweddill cynnwys y Bwletin yn 
rhoi blas go dda ar y bwrlwm a’r 
brwdfrydedd sy’n perthyn i gynulleidfa 
Bethlehem, Gwaelod-y-garth o wythnos i 
wythnos. 
   Ac os nad ydych yn fy nghoelio trowch i 
mewn ambell i Sul a gweld trosoch eich 
hun. 
   A gyda llaw, mae’r gwahoddiad i fod o 
gymorth i greu archif a rhoi ar gof a 
chadw bopeth am Fethlehem ar agor i 
unrhyw un sydd a deunydd perthnasol yn 
eu meddiant. 

_____________ 
 

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 
www.bethlehem.cymru 
  Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 
(twitter)  @gwebethlehem. 

http://www.bethlehem.cymru
http://www.bethlehem.cymru
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Mehefin 

i gyrraedd erbyn 

26 Mai 2017 
 

Y Golygydd  

Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 

CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.com  

 

Tafod Elái ar y wê 
http://www.tafelai.com  

 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 

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. 

Cangen y Garth 

Medi Warburton -  
Cadwraeth Amgylcheddol  

 
Croeso cynnes i bawb!  

 
8yh Nos Fercher 10 Mai  
yn  Y Ganolfan Efail Isaf 

 
Ffoniwch am wybodaeth bellach 

Manylion: 029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

Cerdded drwy Hanes  
gyda Frank Olding  

 
Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf 

 
Taith bws a cherdded ardal 

Gelligaer £15 
 

Manylion:  029 20890040 

Tonysguboriau 

Mai 17eg   
 

Disgiau Ynys Bellennig 
ein Haelodau      

Yng Nghanolfan Tonysguboriau 
 
 

Rhagor o fanylion:   

01443 223828                            

Acapela, Pentyrch 
 

 

Classical Cafe  - 16 Mehefin 

 

Cyngerdd Elinor Bennett  - 22 Mehefin 

 
www.acapela.co.uk 

Apêl Pentyrch a 
Creigiau, Eisteddfod 

Caerdydd 2018 
 

Rhai tocynnau ar ôl – Cinio 

Mawreddog a band ‘Footloose’ (gyda 

merched Eden, Myfyr Isaac ac eraill) 

Nos Wener, 12fed o Fai – mae llond 

llaw o fyrddau ar ol ar gyfer y noson 

wych yma yng Nghlwb Rygbi Pentyrch. 

Cawn bryd 3 chwrs hyfryd, ac adloniant 

o’r safon uchaf o gerddoriaeth yr 80au 

gan fand ‘Footloose’, sydd yn cynnwys 

aelodau talentog grwp merched Eden 

(Rachael, Emma a Non), ymhlith 

cerddorion adnabyddus eraill fel Myfyr 

Isaac. Ac os ofynnwch chi’n neis, efallai 

cawn ni un neu ddau o glasuron Eden 

hefyd!   

Tocynnau £35 y pen gan Catrin Brooks – 

catrinbrooks@hotmail.co.uk / 07803 

341971 
 

NEWYDD – Cwis yng nghwmni Ieuan 

Rhys  

Daw’r cwis-feistr, Ieuan Rhys, atom i’n 

helpu i ymarfer ein ymenydd ar y 16eg o 

Fehefin yng Nghlwb Rygbi Pentyrch. 

Tocynnau - £7 y pen gan Catrin Brooks 

(manylion cyswllt uchod). Cwis i 

ddechrau am 8 o’r gloch.  

   Croeso i bawb! (digwyddiad 

dwyieithog fydd hwn) 
 

Cyfamodi – dull hawdd o gyfrannu 

Diolch yn fawr iawn i’r rheiny ohonoch 

sydd wedi gwneud cyfraniadau hael at yr 

ymgyrch eisoes, rydym yn 

gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr 

iawn.  

   Os hoffai unrhywun wneud cyfraniad at 

yr Apel yn uniongyrchol, boed hynny 

drwy daliad unigol neu fisol, yn fawr 

neu’n fach, os gwelwch yn dda a wnewch 

chi gysylltu gyda’r Trysorydd, Iwan 

Griffith ar iwanbethan@btinternet.com / 

07900 408 513 / Ty Canol, Heol y Parc, 

Pentyrch, CF15 9NB. 

 
Dilynwch ni ar y we! 

Gall y rheiny ohonoch sydd ym myd y 

cyfryngau cymdeithasol gael mwy o 

wybodaeth am y digwyddiadau sydd i 

ddod drwy ein dilyn ar y canlynol. 

Ymunwch / Dilynwch! –  Twitter - 

@ApelPC2018 

Facebook - Pwyllgor Apel Pentyrch a 

Creigiau Eisteddfod Genedlaethol 

Caerdydd 2018 

mailto:catrinbrooks@hotmail.co.uk
mailto:iwanbethan@btinternet.com


 Tafod Elái       Mai 2017 11 

PONTYPRIDD 
 

Her 3 Chopa Cymru – 
Fforwm Garth Olwg 

(llun tudalen 2) 
Dyma ni’n gadael Maes Parcio St Illtyd am 

10 y gloch y nos ar y 17eg o Ebrill gyda’r 

cwynion “Pam ni’n neud hyn? Pam na 

allwn ni neud rhywbeth haws?” a hynny i 

gyd, heb gychwyn ar unrhyw fynydd. Wyth 

o ddisgyblion Fforwm Ieuenctid Garth 

Olwg, Gwyndaf Lewis (Swyddog 

Ieuenctid), Rhys Pinner (Gyrrwr Bws a 

Swyddog Awyr Agored) a Cellan Lewis 

(Hyfforddwr y daith) oedd ar y bws. 

   Gyrru lan i’r Wyddfa heb ddim cwsg, 

gydag adrenalin yn pwmpio’n galed. Dyma 

ni’n dechrau'r her o faes parcio Pen-Y-Pass 

am 2:30 y bore ar lwybr Pen y Gwryd gan 

gyrraedd y copa 1,085m a 3,560 o 

droedfeddi am 5:21 ar doriad y wawr. Ond 

yn anffodus, yr unig beth oedd yn ein 

disgwyl oedd niwl a gwynt cryf cyn yfed 

bach o Ribena Twym oedd yn fflasg ein 

Hyfforddwr, Cellan Lewis i gadw ni’n 

dwym. Wedi cymryd 'selffi' o’r brig, dyma 

ni’n dechrau troi am yn ôl ac am y tro 

cyntaf yn cwrdd â phobl oedd yn mynd am 

y brig ac yn ein cymeradwyo ni am ein 

parodrwydd. Felly, cwblhawyd Copa’r 

Wyddfa - 5awr 22min. Y tro yma, Bacon 

roll oedd yn ein disgwyl ni wrth y bws gan 

ein gyrrwr bws, Rhys Pinner. Roedd pawb 

yn edrych ymlaen at dynnu’r esgidiau 

cerdded i ffwrdd a gorffwyso am awr cyn 

cyrraedd Cader Idris yn Nolgellau. 

   Roedd cyrraedd yn her ynddo'i hun, wrth 

i ni adael y bws mini twym i roi’n esgidiau 

am ein traed i fynd allan i gerdded yr ail 

fynydd. Mae Cader Idris yn 893m a 2,930 o 

droedfeddi felly yn lot llai na’r Wyddfa ond 

roedd y dechreuad trwy’r coedwigoedd a 

chyrraedd y copa serth yn anoddach ond 

roedd yr olygfa yn odidog. Cader Idris - 

3awr 40min.  

   Gyda’r sialens bron a gorffen, cawsom y 

cyfle i siarad a recordio sgwrs gyda Geraint 

Lloyd ar Radio Cymru cyn cael ein 

hatgoffa - mae dim ond un copa oedd ar ôl! 

Roeddwn yn barod i gwblhau’r sialens 3 

Chopa Cymru mewn amser da iawn. A 

dyna ryddhad wrth orffen Penyfan mewn 

Awr a 56min. “Ni ‘di cerdded 672m a 

2,205 o droedfeddi, 45,000 o steps trwy’r 

dydd - dim ond am selffi ar y top”.  

   Wrth i’r daith orffen, 360,000 o gamau, 

200 o gilometrau a 88 litr o chwys 

rhyngom. Rydyn wedi neud yn anhygoel ac 

yn falch o gyrraedd nôl yn y maes parcio 

gyda’r rhieni yn ein disgwyl yn ddiogel 

mewn un darn wedi  21awr. 

   Codi arian tuag at Bwyllgor Ieuenctid 

Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, 

Taf ac Elái 2017 oedd y nod ac rydym yn 

falch iawn ein bod ni wedi codi tipyn o 

arian. Mae dal cyfle i chi ein noddi ni wrth 

fynd ar Justgiving.com/

fundraising/3ChopaCymruGO. 

   Diolch yn fawr eto am eich cefnogaeth - 

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd 2017 ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái rhwng 

29 Mai - 3 Mehefin 2017. 

Llongyfarchiadau 

Dymuniadau gorau i Rebecca Mann  a 
briododd ar Ebrill 8fed yn Miskin Manor 
gyda Matthew Higgins. Merch Peter ac 
Ellen Mann, Parc Prospect yw Rebecca ac 
yn gyn ddisgybl Ysgol Pont Sïon Norton a 
Rhydfelen. Ers nifer o flynyddoedd mae 
hi wedi ymgartrefu ym Mryste ac yn 
gweithio fel athrawes yn Ysgol Breswyl 
Clifton. Yma cyfarfu â’i darpar ŵr, 
Matthew. Cyn hynny roedd yn athrawes 
uchel ei pharch yn Ysgol Gynradd 
Llwyncelyn. Ei chwaer, Victoria a Sophy, 
merch Victoria oedd y morynion. (Llun 
tudalen 4) 
   Daw llawer o gyfarchion oddi wrth ei 
chymdogion ym Mharc Prospect. 
(Margaret Francis) 
 
Colli Mr Idwal Adams, organydd Capel 
Sardis, Pontypridd. 
Bu farw Mr Adams ar yr 2il o Ebrill, 
ychydig ar ôl iddo ddathlu ei benblwydd 
yn 98 oed ym mis Chwefror. Yn blentyn a 
fagwyd yn Sardis fe ymgymerodd a 
gwaith yr ysgol Sul fel athro ysgol Sul ac 
yna swydd yr organydd am bum deg naw 
o flynyddoedd, a swydd trysorydd y capel 
am dri deg wyth o flynyddoedd. 
   Diolchwn am ei wasanaeth amhrisiadwy 
i’r capel trwy gydol ei fywyd ac am ei 
arweiniad a’i gyfeillgarwch dros 
flynyddoedd lawer. 
   Cynhaliwyd ei angladd ar yr 21ain o 
Ebrill yng nghapel Sardis ac fe dalwyd 
teyrnged arbennig iawn iddo gan y Parch 
Allan Pickard. 
   Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf 
i’w deulu gan wybod y gwelant, fel 
ninnau yn Sardis, fwlch mawr ar ei ôl.  
(Lis Morgan-Jones) 
 
Merched y Wawr 
Bydd y gangen yn cwrdd nesa’ nos Iau, 
Mai11eg am 7.30p.m. pan ddaw Eirlys 
Rhiannon i drafod ‘Gerddi Bwytadwy’. 
   Fe fydd rhai o’r aelodau yn helpu yn 
stondin Merched y Wawr yn Eisteddfod yr 
Urdd Penybont, Taf ac Elai. Galwch 
heibio am ddisgled! 
   Mae Cyfarfod blynyddol y gangen nos 
Iau, Mehefin 8fed. 
   Mae pawb yn edrych ymlaen at ein taith 
gerdded flynyddol i orffen y tymor. Sgwn 
i i ble fydd Glyn Hughes  yn ein harwain 
nos Iau, Gorff.13eg? 
 
Clwb y Bont 
Enillydd Twrnament Pwl a Thlws Coffa 
Gareth ‘Traws’ a Les ‘Rachub’ 2017 yw 
Rhys Pelley a gurodd Hefin Karadog yn y 
gem derfynol. Mae Rhys yn gyn ddisgybl 
Evan James a Rhydfelen ac yn aelod 
ffyddlon o Glwb y Bont. Cyflwynwyd y 
cwpan iddo gan Clayton Jones. 
   Cofiwch fynd i wefan y Clwb a’r 
dudalen Facebook er mwyn dilyn y 
digwyddiadau diweddara’. 

 
Clwb llyfrau 
Nofelau Saesneg sy dan sylw y mis yma. 
Byddwn yn cwrdd nos Fawrth, Mai 16eg 
yng Nghlwb y Bont i drafod llyfr gan 
Gymraes o Gaerdydd sef ‘The Girl in the 
Red Coat’ gan Kate Hamer. Ar ôl 
llwyddiant y nofel hon fe gomisiynwyd 
Kate gan y cyhoeddwyr  Faber & Faber i 
ysgrifennu ei hail lyfr sef ‘The Doll 
Funeral’. 
   Ym mis Mehefin  y ddwy gyfrol 
byddwn yn eu trafod yw ‘O Mam Bach’  a 
nofel gyntaf y bardd Rhys Iorwerth 
‘Abermandraw’ 
   Dewch i ymuno â ni nos Fawrth, 
Mehefin13eg  am 8.00 yn y Clwb. 
 
Cofiant Newydd 
Llongyfarchiadau i Gareth Williams, 
Grogwynion a David Maddox , Y Comin 
am lwyddo dwyn y maen i’r wal yn eu 
hymgyrch i sicrhau cofeb yn Abercynon 
i’r llenor a’r hanesydd George Ewart 
Evans. Daeth dros gant o bobl ynghyd yng 
Nglancynon ar Ebrill 1af i weld tair merch 
Ewart Evans yn dadorchuddio plac iddo tu 
allan i’r siop groser oedd yn arfer perthyn 
i’r teulu. Cymro Cymraeg oedd George 
Ewart Evans a gorfu iddo adael ei fro 
enedigol yn y tridegau i chwilio am waith 
gan sefydlu yn Nwyrain Lloegr. Mae 
Gareth newydd ysgrifennu llyfr 
dwyieithog deniadol sy’n crynhoi ei waith 
ac yn pwysleisio dylanwad ei fagwraeth 
yng Nghwm Cynon. 
   Mae ‘Ask the fellows who cut the 
coal:George Ewart Evans of Abercynon 
1909-1988’ gan Gareth Williams ar gael 
yn Siop y Bont. Pris £10 
 
Pwyllgor Apêl yr Urdd 
Un o ddigwyddiad olaf y pwyllgor oedd 
cyngerdd arbennig gan Gôr y Cwm a Chôr 
Ysgol Llwyncelyn. Diolch o galon i Elin 
Llywelyn Williams a Gavin Ashcroft am 
baratoi'r wledd a gafodd pawb oedd yno. 
   Cyn yr Eisteddfod fe fydd aelodau o’r 
pwyllgor yn mynd ar daith gerdded o 
Bontypridd i Bencoed. Os hoffech 
gyfrannu at Apêl Pontypridd dyma gyfle 
ardderchog wrth noddi'r cerddwyr. Pob 
lwc iddynt! 
   Fe fydd Ann a Maldwyn, Siop y Bont yn 
cynrychioli’r ardal yn Stondin y Cyngor 
Llyfrau ar faes y Brifwyl. Galwch mewn 
i’w cefnogi. 
 
Dathlu 
Dymuniadau gorau i Bethan Caffery, 
Graigwen sydd wedi dathlu pen blwydd 
nodedig yn ddiweddar. Roedd Janet a 
Ffion fach draw o’r Dwyrain Canol i 
ymuno yn y dathliadau. 
   Pen-blwydd hapus hefyd i Mike 
Ebbsworth, Parc Prospect sydd wedi 
dathlu pen blwydd arbennig. Degawd arall 
i ti tan y ‘pas bws’ Mike! 
 
Pob lwc 
Dymuniadau  da i deulu o Bontypridd sy 
newydd symud i Benderyn. Hwyl fawr i 
Daniel, Tanya, Olive a Manon Thomas. 
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Ysgol Dolau (Lluniau tudalen 13) Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

Wythnos Wyddoniaeth & Techniquest 
Yn ystod yr wythnos wyddoniaeth 
mwynheuodd y plant ymchwilio ac arbrofi 
o dan y thema Newid. Cafodd y plant hwyl 
wrth wylio sioe Techniquest hefyd fel rhan 
o’r gweithgareddau ac arbrofion. 
 
Beicio 
Unwaith eto eleni gofynon i’n plant i fod 
yn ffit ac yn iach wrth ddod i'r ysgol gan 
gerdded, ar gefn sgwter neu ar feic. 
Mwynheuodd nifer fawr o blant eu taith i 
ac o’r  ysgol fel rhan o wythnos y ‘Big 
Pedal’. Gorffennon nhw'r wythnos gyda 
diwrnod gwisgo i fyny fel archarwyr.  
 
Cymeithas Bâd Achub 
Cafodd disgyblion cyfnod allweddol 2 
wers bwysig gan dîm yr RNLI a ddaeth i’r 
ysgol i rannu eu gwaith gyda’r plant a’r 
pwysigrwydd o gadw’n ddiogel ger 
unrhyw fath o ddŵr. 
 
Diwrnod Trwynau Coch 
Da iawn i bawb a gefnogodd Diwrnod 
Trwynau Coch gan brynu trwynau coch a 
gwisgo coch ar y dydd. Cafodd pawb hwyl 
yn y bwth ffotograffiaeth a gafodd ei 
gynnal a'i redeg gan aelodau’r cyngor 
ysgol. Diolch i bawb am godi arian tuag at 
yr elusen.  
 
Profiadau TGCh 
Diwrnod arbennig i blant blwyddyn 1 - 6 
wrth iddyn nhw gael profiad o’r 
meddalwedd VR - ‘Google Expeditions’. 
Daeth aelod o dîm Google i’r ysgol a 
chynnal gweithdai i’r plant arbrofi gyda’r 
gogls ac ipads. Roedd y plant wrth eu 
boddau yn teithio i’r Aifft, y lleuad, mynd 
o dan y môr a gweld y deinosoriaid - i enwi 
dim ond rhai o’r profiadau. 
 
Rygbi 
Llongyfarchiadau i’r tîm rygbi am gystadlu 
yn rownd derfynol Cwpan Ysgolion 
Pontypridd. Gwelwyd perfformiadau 
anhygoel ar y cae a chyrhaeddon nhw y 
rownd gynderfynol ond colli allan ar 
gyrraedd y gêm olaf. Llongyfarchiadau 
hefyd i Elliot Donovan-Davies am fod yn 
rhan o dîm ysgolion Pontypridd yn eu gêm 
derfynol yn erbyn ysgolion Caerdydd. 
Rhoddodd Elliott berfformiad gwych ond 
cafodd y gêm ei hennill gan Caerdydd o 
fewn yr eiliadau olaf! 
 
Pêl-rwyd 
Llongyfarchiadau i’r tîm pêl rwyd am 
gystadlu yng nghystadleuaeth ysgolion 
Cymru. Cyrhaeddon nhw y gystadleuaeth 
derfynol ar ôl ennill y rhanbarth. Da iawn 
bawb gyda nifer o berfformiadau gwych ar 
y cwrt.  
 
Traws-gwlad 
Da iawn i bawb a redodd yn Ysgol Gyfun 
Pencoed fel rhan o gystadleuaeth traws-
gwlad ysgolion Pen-y-bont. Roedd Dolau 
yn ffodus iawn i weld gymaint o blant yn 
dod o fewn yr ugain cyntaf. 
Llongyfarchiadau i Rebecca Neil am ddod 
yn gyntaf yn y ras merched blwyddyn 3 a 4 

ac i Kian Wilson am ddod yn gyntaf yn y 
ras i fechgyn blwyddyn 5 a 6.  
 
Ymweliad â'r Theatr 
Sioe Gangsta Granny oedd yn y Grand yn 
Abertawe. Aeth disgyblion cyfnod 
allweddol 2 i fwynhau llyfr David 
Walliams yn dod yn fyw ar y llwyfan.  
 
Dathliadau’r Pasg 
Aeth blwyddyn 6 ar ymweliad i eglwys 
Llanharan i fwynhau gweithgareddau’r 
Pasg. Cawson nhw eu hatgoffa am 
bwysigrwydd a’r rheswm dros ddathlu’r 
Pasg. Cafodd y plant Meithrin a Derbyn 
hwyl wrth greu eu hetiau Pasg ar gyfer ein 
gorymdaith. Aeth y plant Derbyn hefyd ar 
orymdaith i ddiddori pobl hŷn ein 
cymuned gyda Chris Elmore, Aelod 
Seneddol Ogwr yna i ddathlu hefyd. 
 
Wythnos Gymreig 
Dangosodd yr holl ysgol pa mor falch 
ydyn i fod yn Gymry yn ystod wythnos o 
ddathlu Cymru a phopeth Cymreig. 
Mwynheuodd y plant ymweliadau gan 
Bethan y delynores a Huw y clocsiwr. 
Rhannwyd straeon a chwedlau, caneuon ac 
emynau trwy’r wythnos. Cafodd gwaith 
celf gan artistiaid Cymreig eu dathlu ac ail 
greu gyda llawer mwy o weithgareddau 
cyffrous yn ystod yr wythnos. 

Gan nad ydym yn cynnal cyfarfod dros 
gyfnod Y Pasg adroddiad cyffredinol a 

gynigir y tro hwn. Bydd ein cyfarfod 
nesaf nos Lun, Mai 15fed pan fyddwn yn 

croesawu Lowri Edwards o Brifysgol 
Fetropolitan Caerdydd i’n goleuo ar y 
testun Gwyddoniaeth Chwaraeon. 

   Testun llawenydd i ni oedd y 
newyddion bod Yr Athro Deri Tomos 

(Bangor) wedi’i ddewis i dderbyn Medal 
Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 

Genedlaethol Cymru eleni yn Ynys Môn. 
Cefndir ein llawenydd yw bod Deri yn un 
o blant Caerdydd o ran ei addysg ysgol 

cyn mynd i Brifysgol Caergrawnt. Y 
biowyddorau yw maes ei arbenigedd. 

Apwyntiwyd ef yn ddarlithydd ym 
Mangor yn 1985 ac o fewn deng mlynedd 
derbyniodd Gadair Bersonol yn y 

brifysgol. Ymddeolodd y llynedd o’i 
swydd benodol, ond ni fu hynny’n achos 

iddo gwtogi ar ei ymchwil yn ei 
arbenigedd nac ychwaith ei sêl dros 
drefnu a chyflwyno cyfleoedd i drafod, 

mewn ysgrif ac ar lafar, mewn sgyrsiau a 
chyrsiau am wyddoniaeth a hynny drwy’r 

Gymraeg. Mae dyfarniad y Fedal yn 
gydnabyddiaeth a diolch am wasanaeth 
diflino dros nifer o flynyddoedd dros yr 

achos hwn. Llongyfarchion lu!     
   Ddydd Sadwrn Ebrill 22ain ymunais 

mewn achlysur ym Mae Caerdydd gydag 
oddeutu 120 o ‘ffrindiau’ gwyddoniaeth i 

ddathlu Diwrnod y Ddaear a hynny’n un 
ymhlith 500 o achlysuron tebyg ar draws 
y byd. Dechreuwyd gyda nifer o 

anerchiadau ar risiau’r Senedd, yna 
gorymdaith draw at Techniquest lle 

cynhaliwyd nifer o weithgareddau difyr at 
ddant pob oedran. Bwriad y cyfan oedd 
tynnu sylw at bryder ymhlith 

gwyddonwyr pob gwlad bod tueddiadau 
gwrthwyddoniaeth yn cael eu datgan gan 

nifer gynyddol o wleidyddion ac eraill, 
nid yn lleiaf mewn perthynas â newid 
hinsawdd, ond hefyd ddatganiadau heb 

sail tystiolaeth ddibynadwy. Mynegwyd 
balchder bod gwyddoniaeth yn torri ar 

draws ffiniau o bob math. 
   Manteisiaf ar y cyfle hwn i longyfarch 
Llywodraeth Cymru am y cyfnodolyn 
gwyddoniaeth sy’n dwyn y teitl Advances 
Wales, sy’n rhoi gwybodaeth werthfawr 
(yn y ddwy iaith) am weithgarwch 
amrywiol gwyddonol ar draws Cymru. 
Mae’r cyflwyniadau yn gryno gyda 
chynulleidfa anarbenigol mewn golwg. 
Mae modd ei gael yn rhad ac am ddim 
drwy gysylltu gyda Jennifer Clark 
(innovation@wales.gsi.gov.uk). 

I ddathlu 60 mlynedd yng Nghilgant 

St Andreas, Caerdydd bydd Eglwys Dewi 

Sant yn trefnu Gŵyl Flodau rhwng 22-25 

Mehefin 2017. 

   Mae gan Gymru gyfoeth o Seintiau 

Celtaidd, ac iddynt hanesion diddorol a 

lliwgar a'u henwau ar gof a chadw yn 

enwau eglwysi, pentrefi a threfi led led y 

wlad. Mae'n briodol felly mai thema'r Ŵyl 

yw 'Yn ôl Traed y Seintiau Celtaidd'. Bydd 

yr arddangosfeydd blodau, gan aelodau 

Eglwys Dewi Sant, grwpiau blodau, 

eglwysi a chapeli o fewn Caerdydd, yn 

ymgais i adlewyrchu bywydau'r Seintiau. 

   Nos Iau yr 22 Mehefin bydd Donald 

Morgan, enillydd Medal Aur yn Chelsea, 

enillydd Sioe Amaethyddol Frenhinol 

Cymru ac arddangoswr NAFAS yn creu 

trefniad blodau ac yn sgwrsio am 'Seintiau 

Celtaidd Ceredigion'. Bydd mynediad i'r 

digwyddiad hwn, yn cynnwys gwydraid o 

win a lluniaeth ysgafn, yn £10. 

   Bydd mynediad i'r Ŵyl Flodau yn rhad 

ac am ddim, ond codir £3 am raglen fydd 

yn cynnwys gwybodaeth am yr 

arddangosfeydd amrywiol. 

   Caiff yr arian a godir ei rannu rhwng 

Hosbis Marie Cure Holme Towers ac 

Eglwys Dewi Sant. 

   Bydd yr Ŵyl ar agor yn ddyddiol 

rhwng 10.30am - 6pm, 12 -6pm dydd Sul a 

gweinir cinio ysgafn a the prynhawn bob 

dydd. Ceir mwy o wybodaeth ar: 

 www.eglwysdewisant.org.uk 

Gŵyl Flodau 

x-apple-data-detectors://0
x-apple-data-detectors://0
x-apple-data-detectors://11
x-apple-data-detectors://12
http://www.eglwysdewisant.org.uk/
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Ysgol Dolau  (tudalen 12) Ysgol Gynradd Gymraeg 
Garth Olwg  

Ysgol Tonyrefail (Tudalen 6) 

Straeon YGG Garth Olwg 

Da iawn i'r tîm pêl-droed am ennill 

twrnament yr Urdd!..Ymlaen nawr i'r Ŵyl 

Chwaraeon Cenedlaethol yn Aberystwyth. 

Gwych! 

 

 

Croeso 

mawr i Mrs 

Slade – ein 
menyw 

lollipop 

newydd! 

 
 

 

Llongyfrachiadau!! Daeth Rudi Dos Santos 

Carrol a Kara Bennett yn 3ydd yn Nhraws 
Gwlad yr Urdd.  Ardderchog! 

Cystadleuwyr Traws Gwlad 

Hetiau Pasg 

Trafod y 

Pasg 

Profiadau gyda Google Diwrnod Trwynau Coch 

Ymweliad Rhiannon Roberts 

Gweithdy Celf 

Tîm Pêl-fasged 

Paratoi at Sul y Mamau 

Enillwyr 

Cystadleuaeth 

Traws Gwlad 
yr Urdd 

Sioe Techniquest 
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Ysgol Llanhari 
Eisteddfod yr Urdd 
Mae cyfnod cyffrous o’n blaen wrth baratoi 
tuag at Eisteddfod yr Urdd ac mae holl 
ddisgyblion Llanhari yn cael cyfleon 
arbennig wrth i’r Eisteddfod ddod i’r ardal. 
Yn ddiweddar, dewiswyd disgyblion o’r 
ysgol i gymryd rhan mewn gweithdy 
barddoniaeth gyda’r Prifardd Aneirin 
Karadog ac roedd hyn yn cynnwys ffilmio 
dan olau’r sêr. Bydd ffrwyth eu llafur i’w 
weld yn y Gwyddonle yn ystod yr wythnos ar 
y maes. Bu Ryan a Beca o flwyddyn 12 
ymysg y criw o ddisgyblion a swyddogion a 
fu’n torri y dywarchen gyntaf ar y maes yn 
syth wedi’r Pasg a hyfryd oedd gweld 
cymaint o ddisgyblion yn perfformio yn y 
Gymanfa ar ddiwedd gwyliau’r Pasg. Mae 
yna fwrlwm eisteddfodol yn yr ysgol ac 
edrychwn ymlaen at y cystadlu. Bydd y côr 
cerdd dant sydd wedi ei hyfforddi gan Mr 
Evans yn cystadlu yn y Genedlaethol hefyd a 
hyfryd yw gweld disgyblion o flwyddyn 7 i’r 
chweched yn cyd-ganu ac yn dysgu sgil o’r 
newydd. Edrychwn ymlaen at groesawu nifer 
o ffrindiau Llanhari i’n pabell ar y maes ym 
Mhencoed. Dewch yn llu! 

Llongyfarchiadau 
Dewi! 
Rydym wrth ein bodd 
bod cyn-ddisgybl sef 
Dewi Cross wedi profi 
cryn lwyddiant wrth 
chwarae i dîm rygbi dan 
18 Cymru yn ystod y 
tymor, gan sgorio cais 
yn ei gêm gyntaf. 
Dymuniadau gorau iti 
am ddyfodol 
llwyddiannus gyda’r bêl hirgron. Mae Dewi 
yn aelod o garfan dan 18 y Gweilch. Hyfryd 
oedd ei groesawu i’r ysgol a diolch iddo am 
ddod â’i gap gydag ef! 
  
Trawsgwlad yr Urdd 
Roedd pnawn Mawrth y 25ain o Ebrill yn 
ddiwrnod hanesyddol yn Llanhari gan mai 
dyma’r tro cyntaf i ddisgyblion bl3 a 4 
gymryd rhan yng nghystadleuaeth 
trawsgwlad cynradd yr Urdd. Dyma 
bencampwriaeth a gynhelir yn flynyddol ar 
dir yr ysgol a gwych oedd gweld 

brwdfrydedd cynrychiolwyr Llanhari. Da 
iawn chi! 
 
Ysgol Masnach Deg 

Cynhaliwyd nifer fawr o weithgareddau i 
hybu Masnach Deg yn ystod mis Mawrth gan 
gynnwys tasgau o fewn gwersi yn yr adran 
gynradd, pnawn coffi Masnach Deg a hefyd 
gwasanaethau gan ddosbarth Cnocell y Coed 
i’w rhieni ac i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 
Tri. Roedd disgyblion blynyddoedd 7-9 wrth 
eu bod yn gweld disgyblion yr adran gynradd 
yn arwain gwasanaeth ar y llwyfan mawr! 
Ymwelodd y disgyblion â Rhostir Cog  a bu 
cyfle hefyd i rieni disgyblion Cnocell y Coed 
i weld yr holl waith a wnaed ar y thema 
“Peintio’r Byd yn wyrdd” yn ystod y tymor. 
 
Ysgol Iach 
Yn dilyn ymgyrch gan y cyngor ysgol, mae’r 
ffynhonau dwr wedi eu rhoi yn yr adrannau 
uwchradd a chynradd. Mae’r eco frwdrwyr yn 
yr adran gynradd wedi bod yn brysur iawn yn 
ddiweddar yn tynnu sylw’r disgyblion iau at 
arferion da byw’n iach.  

 
Ymweliadau ag ysgolion eraill 
Yn ddiweddra ymwelodd y grwp sy’n 
llywio’r wobr Hawliau Plant UNICEF ag 
ysgol Brynatwe i weld eu gwaith hwy yno ar 
hawliau plant ac i gyd-drafod eu syniadau,. 
Roedd yn ymweliad diddordol ac yn brofiad 
da i drafod â grwp arall o disgyblion. 

Gwahoddwyd tri o ddisgyblion blwyddyn 7 i 
Ffair Wyddoniaeth Ysgol Plasmawr cyn y 
Pasg. Mwynhaodd Alys, Harri a Cameron yn 
fawr iawn a’n bwriad nawr yw creu a 
chynnal Ffair Wyddoniaeth y flwyddyn nesaf 
yn Llanhari. 
 
Taith Sgio i Awstria 
Teithiodd dros 60 o ddisgyblion i Awstria i 
sgio dros Pasg. Cafwyd taith fythgofiadwy 
arall a diolch i Mr Wilshaw am drefnu ac i'r 
staff arall am roi o’u hamser yn ystod y 
gwyliau. Mae trefniadau taith sgio 2018 
eisioes ar y gweill! 

 
Cymuned yr Ysgol 
Cynhaliodd disgyblion iau’r ysgol orymdaith 
hetiau Pasg hwyliog iawn cyn y gwyliau. 
Roedd y disgyblion wrth eu bodd. Fe 
wnaethon nhw hefyd fwynhau perfformio eu 
gwasanaeth Calon Cymru i’w rhieni a 
theuluoedd yn ddiweddar hefyd. 

Diwrnod Trosglwyddo blwyddyn 6 
Ieithoedd Modern a Thechnoleg oedd ffocws 
y diwrnod trosglwyddo diweddaraf ar 
ddiwedd mis Mawrth. Cafodd rhai o’r 
disgyblion gyfle i goginio stir fry tra bod y 
gweddill yn brysur yn dysgu Ffrangeg ac 
Almaeneg trwy gyfrwng gweithgareddau 
hwyliog. Rhaid wrth gwrs oedd dechrau’r 
dydd gyda brecwast Ffrengig cyn dysgu 
iaith! Edrychwn ymlaen at groesawu’r 
disgyblion eto yn Nhymor yr Haf 
 
Diwrnodau ABCh 
Bu’r arlwy yn ystod diwrnod ABCh mis 
Mawrth yn amrywiol yn ôl yr arfer. 
Mwynhaodd y disgyblion berfformiad gan 
fand Beyond Recall a’r gweithdy oedd yn 
dilyn ar y thema e-ddiogelwch a seibr fwlio. 
Croesawyd Martha o Love Zimbabwe i sôn 
am Fasnach Deg ac roedd disgyblion yn yr 
adrannau cynradd ac uwchradd wrth eu bodd 
yn gwrando arni ac yn holi cwestiynau. Un o 
weithgareddau 
mwyaf llwyddiannus 
y diwrnod oedd y 
sesiynau roedd grŵp 
hawliau blwyddyn 9 
wedi eu paratoi ar 
gyfer disgyblion bl7 a 
Chnocell y Coed ar 
hawliau plant. Roedd 
nifer fawr o athrawon 
y dyfodol yn eu plith! 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Taith yr adran Wyddoniaeth 
i Fflorida 
Ym mis Ebrill, cawsom ni 
gyfle i fynd i Fflorida gyda’r 
adran Wyddoniaeth. Roedd 
dwy flynedd hir o aros a 
chasglu arian… ond o’r diwedd 
daeth y diwrnod i fynd. 
   Ar y diwrnod cyntaf aethon ni ar daith i 
NASA ble cawson ni gyfle i gyfarfod â 
gofodwr go iawn. Roedden ni wedi holi 
llawer o gwestiynau iddo a dysgon ni lawer 
am y fath o ymchwil pwysig mae NASA yn 
gwneud. Wedyn, roedden ni wedi adeiladu 
“rovers” ein hun. 
   Y diwrnod nesaf, aethon ni i SeaWorld. 
Dechreuon ni’r diwrnod yn cerdded trwy’r 
parc yn edrych ar yr anifeiliaid anhygoel fel 
dolffin a manatees. Roedd llawer o reidiau 
anhygoel yna fel Manta a Kraken. 
   Y diwrnod nesaf, aethon ni i barc dŵr 
Aquatica. Roedden ni wedi mwynhau mynd 
lawr y sleidiau dŵr hwyl a chyflym. Ar ôl 
Aquatica, roedden ni wedi mynd i ganolfan 
siopa enfawr yn Orlando. Dyma’r unig gyfle 
cawson ni i siopa felly roedd pawb wedi 
prynu anrhegion i gymryd adref. 
   Yn anffodus roedd rhaid i ni adael Orlando 
ar ôl hynny, ond aethon ni i ynys Pigeon Key 
i wneud Bioleg y môr. Cymeron ni ran mewn 
llawer o weithdai diddorol fel gyrru ROVs, 
archwilio pyllau glan môr, codi sbwriel a 
snorclo. Roedd y daith yn wych ac roedden ni 
wedi cael llawer o brofiadau bythgofiadwy! 
Gan Gruff Roberts, Blwyddyn 9 
 
Taith yr Adran Gelf i Fryste  
Ar Ebrill y 7fed fe aeth disgyblion blwyddyn 
10 gyda’r adran gelf ar daith i Fryste. Roedd 
pawb sy'n astudio Celf a Ffotograffiaeth wedi 
cael y cyfle i fynychu taith o gwmpas y 
ddinas i weld yr holl Gelf Stryd. Gwelom ni 
waith gan yr artist enwog anhysbys 
BANKSY, mi oedd y profiad yn anhygoel. 
    Roedd gweld y delweddau ar y waliau yn y 
strydoedd mor arbennig, roeddent llawer 
mwy na beth nes i feddwl oeddent wrth 
edrych arnynt ar y we. Mae pob un ohonom 
wedi dysgu am y gwahanol brosesau mae'r 
artistiaid yn defnyddio trwy greu darn o 
waith graffiti neu Gelf stryd. 
   Hefyd cafon ni'r cyfle am y tro cyntaf i 
fynychu gweithdy paentio chwistrell. Mi 
oedd y gweithdy yn cael ei gynnal o fewn 
Eglwys yng nghanol y ddinas, lle hyfryd a 
chrand iawn. Dangosodd Rob, un o artistiaid 
Bryste'r broses o ddefnyddio stensil i greu 
darn o waith graffiti. Dyma yn union sut mae 
Banksy yn gwneud ei waith e! Mi oedd y 
profiad mor unigryw, defnyddion ni'r paent 
chwistrell fel ein bod yn artistiaid 
proffesiynol go iawn! 
   Ar ddiwedd y dydd cafodd rhai'r cyfle i 
fynd ar yr olwyn i weld Bryste o uchder. 
Cyfle gwych am ein lluniau ar gyfer y cwrs 
TGAU Ffotograffiaeth. Mwynheuodd pawb y 
daith ac mae pawb yn barod yn gofyn i Mrs 
Jones ble cawn i fynd ar ein taith nesaf! 

Seren Hills Blwyddyn 10 
 
Athletau 
Llongyfarchiadau i Daniel John, blwyddyn 
10 am ddod yn bencampwr Cymoedd 
Morgannwg yng nghystadleuaeth y clwydi 
dros 400m a’r naid driphlyg ac i James 

Hobbs, blwyddyn 10 am ddod yn bencampwr 
yn y ddisgen.  Llongyfarchiadau hefyd i Alex 
Halliday, Blwyddyn 10 am ddod yn 2ail yn 
ras y 100m ac i Eli Stonehewer, blwyddyn 11 
am ddod yn 2il yn y naid driphlyg. 
 
Rygbi 
   Llongyfarchiadau mawr i Matthew Iles ac 
Aneurin James, blwyddyn 11 sydd wedi cael 
eu dewis i chwarae dros dîm rygbi o dan 16 
Cymru! Camp yn wir! Mae’r gêm gyntaf yn 
erbyn Lloegr felly pob lwc iddynt! 

Tonyrefail (Tudalen8) 

Merle Roberts  yn dathlu pen-blwydd 

Fflur Elin Ymgeisydd Pontypridd 

Ti a Fi yng Nghanolfan Four Seasons 



16 Tafod Elái       Mai 2017 

Llwyddiannau rygbi 
Ysgol Llanhari (Tudalen 14) 

 
Mae wedi bod yn gyfnod prysur ar y caeau 
rygbi wrth i nifer fawr o’r bechgyn, heb 
anghofio rhai timau merched, gymryd rhan 
mewn amrywiol gystadlaethau 7 bob ochr 
gan gynnwys pedwar tim yng 
nghystadleuaeth yr Urdd yn ddiweddar. 
Llongyfarchiadau i bawb ar eu hymroddiad 
ac ymdrech.  

Ponty yn colli'r Cwpan 
 

Siom a rhwystredigaeth ddaeth i ran Clwb Rygbi 

Pontypridd ar ôl colli yn erbyn Rygbi Gogledd 

Cymru yn rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol. 

   Chwaraewyd y gêm fawr yn Stadiwm y 

Principality ar nos Sul y Pasg - y 16eg o Ebrill - 

gyda torf sylweddol wedi ymgynnull, a'r ddau dîm 

yn hawlio cefnogaeth frwd. 

   Er bod Ponty yn ymddangos yn eu trydydd-ffeinal-

ar-ddeg, ac wedi ennill y cwpan chwe gwaith yn flaenorol, y farn oedd mai Rygbi Gogledd 

Cymru, yn eu ffeinal cyntaf, oedd y ffefrynnau. 

   Roedd y 'Gogs' wedi adeiladu carfan gref, yn cael eu hariannu gan Undeb Rygbi Cymru 

fel 'Rhanbarth y Gogledd' ac eisoes wedi trechu Pontypridd yn y gynghrair o 47pt i 17 ar 

Barc Eirias ym mis Ionawr. 

   Roedd gan Bontypridd hefyd restr faith o anafiadau, gyda'r capten Dafydd Lockyer yn eu 

mysg, a'r maswr dylanwadol Ceri Sweeney wedi ei wahardd. Carfan arbrofol i raddau 

helaeth oedd gan Ponty i herio am y cwpan, gyda nifer o chwaraewyr deunaw oed, yn 

dalentog ond yn ddibrofiad. 

   Er gwaethaf unrhyw anawsterau, roedd Ponty yn benderfynol o roi ymdrech fawr i ennill 

y Cwpan Cenedlaethol, ac felly y bu. 

   Roedd y canlyniad yn y fantol tan yr eiliadau olaf, gyda Pontypridd yn gorffen y gêm yn 

gryf ond yn methu'n lan a throi pwysau i mewn i bwyntiau ac yn colli o 11pt i 15. Rygbi 

Gogledd Cymru, yn haeddiannol, oedd pencampwyr y cwpan. 

Y dasg i Bontypridd yn awr fydd rhoi siom 

y golled y tu ôl iddynt a herio am dlws yr 

Uwch-Gynghrair. Mae gemau mawr yn 

erbyn Bedwas a Rygbi Gogledd Cymru i 

ddod, gyda Ponty yn y pedwerydd safle yn y 

tabl yn brwydro i orffen yn y pedwar uchaf 

ac wedyn i gystadlu yn y gemau ail-gyfle. 

   Mae diweddglo cyffrous i'r tymor yn y 

fantol. Am yr holl newyddion diweddaraf o 

Glwb Rygbi Pontypridd, galwch mewn i'r 

wefan: www.ponty.net 

Daeth tymor prysur a llwyddiannus 
i ben i Lloyd, Wil a Ieuan, y tri 
wedi bod yn cynrychioli y Gleision 
o dan 16 trwy gydol y tymor. Da 
iawn chi! 


