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Llongyfarchiadau mawr i Isbabell Price, 
blwyddyn 11 ac Eliza Price, blwyddyn 9 
o Ysgol Gyfun Garth Olwg a oedd yn 
rhan o dîm Cymru sydd erbyn hyn yn 
Bencampwyr Byd ar ôl ennill y wobr aur 
ar gyfer ‘Unified Team Freestyle Pom’ 
ar 27ain Ebrill 2017 ym 
Mhencampwriaethau Byd ICU a gafodd 
ei gynnal ym Myd Chwaraeon ESPN yn 
Florida. 

Gwyddom ers blynyddoedd bellach am 
yr addysg arobrin a'r gofal bugeiliol di-
flino a gynigir gan Ysgol Plasmawr ond 
ym mis Mai derbyniodd yr ysgol glod 
arbennig trwy ennill gwobr genedlaethol 
'Epilepsy Action' trwy Gymru.  
   Cydnabod gwaith arbennig staff yr 
ysgol wna'r wobr hon - yn arbennig yn 
achos disgybl ifanc, ymroddgar, 14 oed 
sy'n byw efo'r cyflwr epilepsy. Mae Elina 
Thomas-Jones, Creigiau, wedi 
ymgyrchu'n ddi-flino i dynnu sylw ei 
chyd-ddisgyblion at y cyflwr, gan godi 
arian yn flynyddol at ymchil epilepsy. 
Penderfynodd ei Mam - Emma - enwebu 
Ysgol Plasmawr am y wobr oherwydd y 
gefnogaeth a'r cymorth a rydd yr 
athrawon a'r gweithwyr o fewn yr ysgol i 
hwyluso bywyd Elina.  
   Nid yw epilepsy yn llesteirio dim ar 
fywyd Elina - mae wedi cymryd pob 

Clod i Ysgol Plasmawr Cadair i Gwynfor Eto Pencampwyr Byd 

cyfle gaiff i ennill profiadau cyffrous gan 
gynnwys taith i Siapan gyda'i chyd-
ddisgyblion. Mae wedi cynnal sesiwn 
hyfforddiant i'r disgyblion er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o'r cyflwr. Cododd dros 
fil o bunnau at achos Epilepsy Action. 
Mae'r teulu yn hynod werthfawrogol o 
holl waith staff yr ysgol - yn 
arbennig Ms Siân-Elin Griffith, y 
Dirprwy am ei gofal parhaus. Yn y llun 
fe welwch chi Elina a'i Mam, Emma, Ms 
Siân-Elin Griffith, y Prifathro Mike 
Hayes  ynghyd â Rheolwraig Epilepsy 
Action Cymru, Ann Sivapatham.  
Llongyfarchiadau mawr Elina ac Ysgol 
Gyfun Plasmawr!  

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed 
7 bob-ochr merched Ysgol Gynradd 
Garth Olwg am ennill pencampwriaeth 
cenedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth. 
Arbennig wir!  

Pencampwyr Cenedlaethol 

Pwyllgor Apêl Pontypridd yn cwblhau 

taith gerdded noddedig i faes 

Eisteddfod yr Urdd (tudalen 11) 

Llongyfarchiadau i Gwynfor Dafydd, 
Tonyrefail, ar ennill Cystadleuaeth y 
Gadair yn Eisteddfod yr Urdd am gerdd 
yn seiliedig ar y ffilm I, Daniel Blake. 
Mae'n fyfyriwr blwyddyn gyntaf yng 
Ngholeg yr Iesu, Caergrawnt, yn astudio 
Sbaeneg ac Almaeneg. 
   Canlyniadau'r Eisteddfod ar dudalen 6 
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Ysgol Pont-Sion-Norton Ysgol Evan James 

Mae dosbarth Sali Mali wedi bod yn 

archwilwyr cymunedol wrth gerdded o 

amgylch tref Pontypridd a chadw log am eu 
hardal gyda chymorth yr Arweinwyr Digidol.   

 

Mae plant blwyddyn 1 a 2 wrth eu boddau 

gyda’r clwb ar ôl ysgol newydd - sef Clwb yr 

Urdd a gynhelir bob nos Fercher. “Dewch yn 

llu, ymunwch gyda ni!”   

   Thema newydd blwyddyn 1 a 2 ydy “Y 
Byd Mawr Crwn” ac mae pawb yn edrych 

ymlaen at fynd i dŷ bwyta i gael cyri!  

  Sôn am deithio, hoffai’r disgyblion a’r staff 

ddweud ‘croeso ‘nôl’ i Miss Thornton sydd 

newydd ddychwelyd o Estonia.  Buodd Miss 
Thornton yn ymarfer ac yn datblygu ei 

sgiliau TGCh yn ystod ei hymweliad.    

 

Aeth plant Blynyddoedd 3 a 4 i  ganolfan 

Eden lle buon nhw’n defnyddio eu sgiliau 

cyfrifiadurol i greu rhaglenni i alluogi 

robotiaid Lego symud ar eu liwt eu hunain. 
 

Rory, Daniel, Elis a Tai gyda’u robot Lego. 

Beca Rose a Hannah yn gwneud gwaith 
rhaglennu. 

 

Mae Blynyddoedd 3 a 4 wedi gwirioni gyda’r 

thema “Plant y Chwyldro” ac mae pawb yn 
edrych ymlaen at drefnu a chynnal parti tê.  

Hoffai dosbarth Bendigeidfran diolch a 

dymuno pob lwc i Mr Owain Evans am ei 

waith diwyd yn ystod y misoedd diwethaf.  

Mae Mr Evans yn symud i flwyddyn 1 a 2 
ble y bydd yn gorffen ei flwyddyn TAR.  

Mae’r llinell derfyn o fewn golwg! 

 

Dathlodd dosbarth Ysbaddaden ddiwedd “Yr 

Ail Ryfel Byd” trwy gynnal gwasanaeth 

arbennig.  Gwahoddwyd rhieni i’r neuadd a 

chafwyd dawns a bwyd i ddathlu.  Hyfryd 
oedd gweld bod sawl rhiant wedi manteisio 

ar y cyfle i wisgo dillad oedd yn 

nodweddiadol o’r adeg, ac wedi mwynhau 

dawnsio i gerddoriaeth fel “Y Jive” a’r “Hop 
Kick!“ 

 

Clwb Gwyddoniaeth 

Mae Gwyddonwyr Gwych blwyddyn 3 yn 

cwrdd bob prynhawn Mawrth ac yn 

mwynhau arbrofi ac ymchwilio! 
 

Gorsaf Radio Evan James  

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 5 

am greu rhaglen radio ardderchog! 

Mwynheuodd bawb y cyfweliad gyda Wyn 

Evans! Cyflwynwyr, cynhyrchwyr ac 
ymchwilwyr y dyfodol! 

 

 

Ffion Kenny-Griffiths gyda Sara Lewis, 

Ymarferydd Creadigol  

Kyle Richards gyda Sara Lewis 

 
Ymweliad o'r Bathdy 

Diolch yn fawr iawn i Fathdy Brenhinol 

Llantrisant am gynnal gwasanaeth hynod o 

ddiddorol gyda’r Adran Iau.  Dysgodd y 

disgyblion fod y Bathdy wedi creu digon o 
ddarnau punt newydd i ymestyn Seland 

Newydd ac yn ôl! 

 

Sioe Ffasiwn 

Mae pawb yn edrych ymlaen at y sioe ffasiwn 

sydd ar y gorwel.  Mae’r disgyblion yn 
ymarfer cerdded ar hyd y ‘catwalk’ gan 

arddangos y wisg ysgol cywir.  Yn ogystal, 

bydd disgyblion blwyddyn 5 yn cyflwyno’r 

wisg ysgol newydd ar gyfer blwyddyn 6.  Ym 

mis Medi fe fydd disgyblion hynaf ein hysgol 
yn gwisgo crys a thei.  Llongyfarchiadau i’r 

modelau gwych a diolch am fod yn 

amyneddgar wrth ymarfer! 
 

Wythnos Eco 

Rydym ni yn ysgol eco gyfeillgar ac mae’r 

disgyblion wedi cymryd rhan mewn 

diwrnodau di-drydan, masnach deg, WWF a 

modelu jync.  Mae pob dosbarth wedi 

ymchwilio i wahanol ffyrdd o sicrhau dyfodol 

cynnaliadwy. Diolch  hefyd i  dosbarth 

Bendigeidfran am gynnal gwasanaeth 

“Byw’n Wyrdd, Byw’n Hapus” i gloi’r 

wythnos lwyddiannus hon. 

Pêl-rwyd  

Cafwyd hwyl yn ddiweddar yn ysgol 

Castellau mewn twrnamaint Pêl-rwyd. Diolch 

am drefnu! 

Heddlu  

Diolch i PC Lloyd am ddod i siarad gyda 

blwyddyn 6 am ddewisiadau doeth. Roedd 

pawb wedi mwynhau a dysgu llawer. 

Ymddygiad  

Bu blwyddyn 5 a 6 yn dysgu am ymddygiad 
gwrth-gymdeithasol gan dîm o’r Sir. Cafwyd 

sgwrs ddiddorol a llawer o drafod. 

 
Capel PSN  

Diolch i Gapel Pont-Siôn-Norton am 

groesawu blwyddyn 5 i gynnal gwasanaeth i’r 

rhieni. Roedd naws hyfryd yn y capel. 

 
Miss Forey 

Hoffai staff a disgyblion yr ysgol ddanfon eu 
dymuniadau gorau i Miss Forey. Rydym i 

gyd yn meddwl amdanoch chi. 

 
Côr 

Pob lwc i’r côr a fydd yn perfformio yng 

nghyngerdd Hybu yn y Motorpoint Arena ym 

mis Mehefin. Maent yn brysur iawn yn 

ymarfer. Diolch i’r staff sydd yn eu 
hyfforddi. 

 
Pori Drwy Stori  

Diolch i’r rhieni a ddaeth i gefnogi y sesiwn 

Pori Drwy stori gyda’r plant Derbyn 
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Ysgol Gwaelod y 
Garth 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant 

Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd  

Dros yr hanner tymor diwethaf daeth Tom o 

Glwb Pêl-droed Caerdydd i gynnal gwersi 

llythrennedd gyda Blwyddyn 5. Cawsom y 

cyfle i wneud gwaith ar sylwebu, 

adroddiadau gemau ac ymchwilio i 
bersonoliaethau chwaraeon enwog er 

enghraifft Messi a Pele. Roedd y 

gweithgareddau amrywiol yn wych er mwyn 

dysgu sut i wneud gwahanol fathau o waith 

iaith. Fel uchafbwynt i’r gwersi cawson 
wahoddiad i ymweld â’r Stadiwm a chawsom 

gyfle i redeg yn gyffrous trwy dwnnel y 

chwaraewyr. 
 

Twrneiment 

Gwyddbwyll 

Trefnwyd y 

twrneiment 

Gwyddbwyll cyntaf 
yn yr ysgol rhwng 

disgyblion o 

flynyddoedd 4, 5 a 

6. Roedd Mr a Mrs 

Kett (yr athrawon 
Gwyddbwyll) yn 

gyfrifol am 

ddyfarnu’r holl gemau. Bu dros 50 o blant yn 

cystadlu a chafodd bawb chwe gêm yr un. 

Rhodri George, o Flwyddyn 6, oedd yr 
enillydd a chafodd dlws am ennill. Dyna beth 

oedd diwrnod bythgofiadwy. 

   Bydd Rhodri George ac Efan Layton yn 

mynd ymlaen i Fanceinion i gystadlu yn y 
‘Giga Final’.  

 

Cyngerdd Dathlu Doniau 

Ar ddechrau mis Mai cynhaliom ni gyngerdd 

arbennig yng Nghapel Bethlehem, Gwaelod y 

Garth i ddathlu’r doniau di-ri sydd gyda ni yn 

Ysgol Gwaelod y Garth. Cawsom ni eitemau 
o’r Eisteddfod, gan gynnwys y ddawns aml-

gyfrwng sydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod 

ym Mhenybont ar Ogwr, Taf ac Elai. 

Rhannon ni hefyd waith hyfryd sydd yn cael 
ei gyflwyno yn y dosbarthiadau. Roedd 

perfformiadau’r plant yn fendigedig.  

Anni Llŷn 

Yn ystod mis 

Mai, bu Bardd 

Plant Cymru 

Anni Llŷn yn 

ymweld â’r 
ysgol er 

mwyn cynnal 

gweithdy 

cyfansoddi 

yng nghwmni disgyblion Blwyddyn 5.  
Roedd cyfle hefyd i dîm trafod y cwis llyfrau 

gwrdd ag un o’i hoff awduron hefyd.  

Roeddynt wedi cael blas mawr ar nofel Anni 

“Asiant A”. 

 
Y Bathdy Brenhinol 

Bu disgyblion 

Cyfnod Allweddol 
Dau ar ymweliad â’r 

Bathdy Brenhinol yn 

ddiweddar.  Roedd 

yn ymweliad diddorol iawn, gyda’r 
disgyblion wrth eu boddau’n cymryd rhan 

mewn gweithdai ar gynllunio darnau arian ac 

adnabod darnau ffug! 

 
Trawsgwlad yr Urdd 

Llongyfarchiadau 

mawr i Nia Powell a 

Mari Evans ar lwyddo 
i gyrraedd rownd 

derfynol ras 

trawsgwlad yr Urdd yn 

Aberystwyth yn 

ddiweddar.  Da iawn 
chi ferched! 

 

 
Hanes Llantrisant 

Diolch yn fawr i Mr Dean 

Powell a ddaeth i siarad 

gyda disgyblion 

Dosbarthiadau 8-12 yn 
ddiweddar.  Fe ddysgodd 

pawb lawer iawn am 

hanes yr hen dref a’r 

adeiladau pwysig a welir 
ynddi.  Rydym yn edrych 

ymlaen yn awr at gymryd rhan yn nathliadau 

“Curo’r ffiniau” ymhen ychydig wythnosau.  

 
Blynyddoedd 5 a 6 

Bu PC Lloyd yn trafod peryglon cyffuriau 

gyda disgyblion Blwyddyn 6 yn ddiweddar 

ac fe gymerodd Blynyddoedd 5 a 6 ran 
mewn prosiect ymddygiad gwrth-

gymdeithasol. Yn ystod y project fe 

ddysgodd y disgyblion beth yw ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a pham fod angen 

rheolau er mwyn ei osgoi. 
 

Addurno’r ysgol ar gyfer Eisteddfod yr 

Urdd 

Efallai eich bod wedi sylwi fod yr ysgol yn 

fwy lliwgar nag arfer, yn ddiweddar, gan i ni 
gymryd rhan mewn cystadleuaeth i nodi 

dyfodiad Eisteddfod yr Urdd i’r ardal.  

Dymuniadau gorau i’r holl ddisgyblion fydd 

yn cystadlu yn yr Eisteddfod. 

Prosiect Teidi 

Ar Fai’r 16eg, bu disgyblion Blynyddoedd 4 

a 5 yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd er 

mwyn perfformio ym Mhrosiect Teidi.  Fe 

ddaeth disgyblion 24 o ysgolion ynghŷd er 

mwyn perfformio’u cyfansoddiad a dangos 
eu gwaith celf arbennig – a hynny yng 

nghwmni cerddorion a cherddorfa Opera 

Cenedlaethol Cymru ynghŷd a chantorion 

eraill.  Roedd yn brofiad gwych i’r plant! 

Enillwyr  
Eisteddfod yr Urdd 

Ensemble Offerynnol - Ysgol y Dolau a 

Charlotte Kwok (dde) enillydd yr Unawd Piano  

Grŵp Llefaru - Ysgol Creigiau 

Llefaru Unigol (D) -  Ffion Haf Lewis. Ysgol 

Creigiau 

Dawns Werin Unigol i Fechgyn - 

Daniel Jones  

a chystadleuydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 



4 Tafod Elái       Mehefin 2017 

Yr Enillwyr – gyda’u hyfforddwyr  

– yn dathlu.  

Huw Rees gyda Thlws Chwaarewr y Tymor . 

Wrth ei ochor – yr hyfforddwr, Fielies 

Coetzee, sy’n gorffen ar ôl gwneud cyfraniad 
arbennig yn ei 4 blynedd wrth y llyw. 

Clwb Rygbi Pentyrch 

Priodas Anwen Lewis ac Edward 

Pritchard-Rowlands, Pentyrch (Tud 9) 

Val Webb yn anerch Cynhadledd 

Cristnogaeth21 yn Efail Isaf  

(Tudalen 5 ac 11)  

Cyngerdd mwyniant Mai Tonyrefail  

tuag at Eisteddfod yr Urdd (Tud 8) 

Medi Warburton fu'n anerch Merched y 

Wawr (Tudalen 11) 

Oscar Evans yn dathlu ei ben-blwydd (Tud 5) 

Cali Shân, 

merch fach i 

Thomas ac 

Elin. 

(Tudalen 5) 

Eden yn Noson Codi Arian Eisteddfod 

Caerdydd (Tudalen 10) 

Casglu at Apêl Mosul (Tudalen 6) 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Tonyrefail (Lluniau tudalen 16) EFAIL ISAF 

 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Genedigaeth 

Mae Gareth a Ruth Evans Parc Nant Celyn 

a Tudor ac Eleri o Lanboidy wrth eu 

boddau i gyhoeddi genedigaeth eu hwyres 

fach Cali Shân. Merch fach i Thomas ac 

Elin sydd yn byw yng Nghaerdydd 

 
Pen-blwydd Arbennig 

Llongyfarchiadau gwresog i Oscar Evans 

ar ddathlu ei ben-blwydd yn 90 oed ar 

Ebrill 4ydd. Mae Oscar yn hen-ddatcu i 

Cali Shân. 

 
O Aberhonddu i Gaerdydd 

Mae’n bleser camu drwy ddrysau Canolfan 

Gydol Oes Garth Olwg ar hyn o bryd i 

weld arddangosfa o waith gan Gymdeithas 

Arlunwyr Garth Olwg. Mae’r arlunwyr 

talentog wedi cyflwyno gwaith mewn 

paent acrylig monocrom i ddilyn taith yr 

afon Taf o Aberhonddu i Gaerdydd. Yn y 

panel cyntaf rhai o’r golygfeydd a 

bortreadir yw Camlas Aberhonddu, 

Rhaeadr Ffrwdgrech a’r Bannau. Ymlaen 

wedyn i Ferthyr Tudful ac ymhlith y 

testunau yma ceir portreadau o Gastell 

Cyfarthfa, hen ffatri Hoover, Dic Penderyn 

a therfysg Merthyr a Gwaith Haearn 

Penydarren. Cliff Hewitt o’r Efail Isaf yw 

un o arlunwyr y panel yna.  

   Ymlaen wedyn i Bontypridd ac mae Jan 

Erskine yn serennu yn yr adran hon. Cawn 

bortreadau o gamlas Morgannwg, yr hen 

bont enwog, y garreg siglo ac mae cerflun 

Evan a James James yn drawiadol iawn. 

Yn y panel olaf wedyn rydym wedi 

cyrraedd y brifddinas a cheir golygfeydd 

o’r Castell, yr Eglwys Norwyeg a 

Chanolfan y Mileniwm. Dyma 

arddangosfa drawiadol dros ben ac yn 

werth mynd i’w gweld. 

 
Y TABERNACL 

Cyngerdd Elusennol 

Cynhaliwyd Cyngerdd gan Ysgolion lleol 

yn y Tabernacl nos Fawrth, 16eg Mai. 

Daeth cynulleidfa deilwng iawn ynghyd i 

wrando ar eitemau cerddorol gan gorau 

ysgolion Cymraeg Garth Olwg, Llantrisant 

a’r Creigiau. Cyflwynwyd amrywiaeth 

helaeth o ganeuon gan y tair ysgol a’r 

plant i gyd yn canu eu gorau glas. Noson 

hyfryd a phleserus iawn. Noson i’w 

chofio. Trefnwyd y noson gan y Pwyllgor 

Elusen ac fe godwyd dros £500 ar gyfer 

Cymorth Cristnogol ac elusennau lleol 

mae’r Tabernacl yn eu cefnogi eleni sef 

Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf, 

Ysgol Tŷ Coch, Adref, Pedal Power a 

Cymorth i Ferched. Sylvia Davies, aelod 

o’r Pwyllgor Elusen lywyddodd y noson a 

hi hefyd wnaeth gysylltu â’r ysgolion i 

drefnu’r noson. 

 

Derbyn Aelod Newydd 

Yn yr Oedfa Gymun ddechrau mis Mai fe 

groesawyd Eluned Davies Scott o bentref 

Meisgyn yn aelod yn y Tabernacl. Mae 

Eluned yn hanu o Sir Drefaldwyn a bu’n 

gweithio ym myd addysg tan ei 

hymddeoliad, ond mae mor brysur ag 

erioed yn rhedeg cyrsiau coginio ac yn 

cynnig ryseitiau ar raglen Shan Cothi yn 

gyson. Eluned hefyd yw colofnydd 

“Blasus ac Iachus” Tafod Elái ac mae’n 

gweithio’n ddiflino i Gymorth Canser 

Mudiad MacMillan. Croeso i’r Tabernacl, 

Eluned. 

 
Seren y Teledu 

Braf oedd gweld Aled Illtyd a’i ffrind ar y 

rhaglen “Pointless” ar y teledu. Er na 

wnaethon nhw ennill rwy’n siŵr eu bod 

wedi mwynhau’r profiad. 

 

Val Webb yn  y Tabernacl 
Ddydd Sadwrn, Mai 20fed, cynhaliwyd 
cyfarfod dan nawdd Cristnogaeth 21 yn y 
Tabernacl, gyda’r Dr Val Webb yn 
traddodi dwy ddarlith. Yn frodor o 
Awstralia, treuliodd 30 mlynedd yn 
gweithio yn yr Unol Daleithiau cyn 
dychwelyd i’w mamwlad. Fel 
gwyddonydd y dechreuodd ei gyrfa, cyn 
troi at ddiwinyddiaeth, ac erbyn hyn mae 
hi wedi ysgrifennu unarddeg o lyfrau 
diwinyddol sydd wedi derbyn canmoliaeth 
gan ysgolheigion a lleygwyr fel ei gilydd 
dros y byd. 
   Fel cefnogwyr Cristnogaeth 21 hwythau, 
mae Val Webb yn awyddus i annog 
trafodaeth agored, onest, am grefydd, a 
rhoi lle i wyntyllu syniadau newydd, 
blaengar. Wrth deithio’n helaeth i 
bregethu a darlithio, daeth i sylweddoli 
bod mudiadau ‘Progressive Christianity’ 
fel y’i gelwir ar gynnydd, a mwy a mwy o 
bobl yn mynnu gofyn cwestiynau 
treiddgar am athrawiaethau’r eglwys.  
   Os hoffech wybod rhagor am Val Webb 
neu am Cristnogaeth 21 ewch i  
http://cristnogaeth21.cymru/  
 
Cymorth Cristnogol 

Aeth amryw o aelodau’r Tabernacl o 

ddrws i ddrws yn y pentref i gasglu at yr 

elusen Cymorth Cristnogol. Diolch i’r 

pentrefwyr am eu croeso a’u cyfraniadau 

hael. Y cyfanswm eleni oedd tua £1500. 

 
Merched y Tabernacl 

Daeth aelodau merched y Tabernacl 

ynghyd i’r ganolfan dydd Mawrth, 23ain o 

Fai am sgwrs a phaned. Cyfarfod nesaf yr 

aelodau fydd taith i’r Fenni ar ddydd 

Mawrth yr 20fed o Fehefin. 

 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Mehefin 

Mehefin 4ydd  Oedfa Gymun dan ofal 

Helen Prosser a’r Parchedig Eirian Rees 

Mehefin 11eg Y Parchedig Aled Edwards 

Mehefin 18fed Oedfa deuluol gyda 

Gareth, Rhiannon, Gwion ac Amanda 

Mehefin 25ain  Y Parchedig Gethin Rhys 

Llongyfarchiadau! 

Llongyfarchiadau i bawb yn yr ysgol ar 

ennill cystadleuaeth yr Urdd i addurno  

ysgolion i ddathlu  Eisteddfod yr Urdd Pen

-y-Bont ar Ogwr Taf ac Elái. Cafwyd 

addurno creadigol iawn ac mae’r ysgol  yn 

fôr o goch, gwyn a gwyrdd! Diolch i’r holl 

blant a’r staff am eu gwaith caled. 

 

Gwobr Gwyddoniaeth 

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion 

Blwyddyn 6 ar ddod yn ail yng 

nghystadleuaeth Amgueddfa Genedlaethol 

Cymru ag Edina Trust. Bu’r dosbarth yn 

cadw cofnod manwl o dyfiant bylbiau a’r 

hinsawdd yn ystod cyfnod tyfiant y blodau. 

Diolch i Mr Hughes am arwain y prosiect. 

 

Celf a Chrefft 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol 

ar ennill gwobrau yng nghystadleuaeth 

Celf a Chrefft yr Urdd – Darcey Davies 

1af,1af, 2il, 3ydd, Evan Fletcher 1af, 3ydd, 

3ydd, 3ydd  Elliw Howe – 3ydd,  Ffion 

Roberts – 1af, Ella Welsh – 2il 

 

Casglu Arian 

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi helpu'r 

ysgol i gasglu dros £1000 ar gyfer cronfa'r 

Eisteddfod. Mae cyfran o’r arian wedi 

mynd at noddi  Y Goron yn yr eisteddfod 

eleni.   

 

Gweithdy Clocsio 

Roedd blwyddyn 3 wedi cael bore egniol 

iawn yn dysgu sut i glocsio gyda Tudur 

Phillips. Roedd y dosbarth wedi gwir 

fwynhau'r gwersi. Diolch yn fawr i Tudur 

am sicrhau fod y profiad wedi bod yn un 

hwyliog a chofiadwy! 

 

Gweithdy Barddoniaeth 

Diolch yn fawr i’r Urdd am drefnu i Anni 

Llŷn, Bardd Plant Cymru, ddod  i gynnal 

gweithdy barddoniaeth gyda disgyblion 

Blwyddyn 6.      

 

Jambori 

Aeth disgyblion Bl1, 2, 4 a 5 i’r Jambori i 

weld  Martin Geraint a’i fand yng 

Nghanolfan Hamdden Llantrisant. Cafodd 

pawb amser wrth eu boddau yn canu ac 

ymuno yn yr hwyl . 

 

Gŵyl  Rygbi Cyffwrdd 

Cafodd y timau rygbi blynyddoedd 5 a 6 

gemau llwyddiannus iawn yng Ngŵyl 

Rygbi Cyffwrdd Gleision Caerdydd ym 

Mharc yr Arfau yn ddiweddar. Roedd cael 

chwarae ar gae rygbi mor enwog wedi bod 

yn brofiad ardderchog i’r plant.  

 

Mr Urdd 

Daeth ymwelydd pwysig iawn i’r ysgol i 

ddweud helo wrth bawb – roedd y plant yn 

gyffrous iawn i  weld Mr Urdd ac fe 

gafodd groeso gwresog.  

http://cristnogaeth21.cymru/
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Apêl Mosul 
 

Daeth Apêl Mosul, un o ymgyrchoedd 
elusennol Capel Tabernacl, i ben ganol fis 
Mai, pan anfonwyd deg ar hugain o focsys 
mawr yn llawn cewynnau, eli a chadachau 
babanod i Orllewin Mosul, ble mae'r trigolion 
yn dal dan warchae dan ddwrn IS. 
   Fel yn ein ymgyrchoedd eraill i liniaru 
dioddefaint ffoaduriaid, mae hyn yn digwydd 
drwy gydweithrediad ag elusen ryngwladol St 
Vincent de Paul (SVP), sy mewn cysylltiad 
parhaus ag ardaloedd argyfyngus. 
   Mae'r nwyddau'n mynd i'w canolfan yn 
Ballymena, yng Ngogledd Iwerddon, ac SVP 
yn eu cludo i ben y daith, boed hynny'n 
wersyll ffoaduriaid, neu, y tro yma, yn ysbyty 
newydd sbon y tu allan i Mosul - ysbyty y 
mae ei dirfawr angen oherwydd y sefyllfa 
enbyd yno.  
   Bydd y lorïau'n cychwyn ar eu taith fentrus 
ddechrau mis Mehefin, yn cludo pob math o 
offer ysbyty, yn ogystal â'n cyfraniadau ni. 

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6: 3ydd   Catrin 

Rees Ysgol Gymraeg Evan James 

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A.(C): 1af   
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn    

Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol): 

3ydd   Chloe Morgan Ysgol Gynradd Dolau  

Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith 
Grŵp): 3ydd   Grwp Glas, Dosbarth 1 Ysgol 

Gynradd Creigiau  

Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.A.(C) : 2il 

Clwb y Bont 
 

Cynhelir Y Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol  

3.00yp Sul Mehefin 25ain 
Gwnewch ymdrech arbennig 

i fod yn bresennol. 

Cilwg yn ôl ar dymor 
siomedig i Bontypridd 

 

Daeth i ben dymor arall i Glwb Rygbi 
Pontypridd, ac wedi i'r chwiban olaf seinio ar 
y gêm olaf, wrth daflu cilwg yn ôl rhaid 
barnu mai tymor siomedig ydoedd ar y cyfan. 
Am y tro cyntaf ers saith mlynedd, methodd 
Ponty a hawlio lle yn gemau ail-gyfle Uwch-
adran y Principality, ac i herio am goron y 
pencampwyr. Methu ar y cymal olaf oedd yr 
hanes hefyd yn y Cwpan Cenedlaethol, gyda 
Ponty yn colli o 11pt i 15 yn erbyn Rygbi 
Gogledd Cymru yn y rownd derfynol. 
   Anghysondeb oedd y broblem i Ponty, a 
hefyd y methiant i ddibynnu ar garfan 
sefydlog, gyda nifer fawr o chwaraewyr 
gwahanol yn cael eu defnyddio trwy gydol y 
tymor. Un rheswm am hynny oedd y nifer o 
anafiadau difrifol a lethodd y garfan, gyda 
nifer o chwaraewyr dylanwadol ymysg y rhai 
a fethodd y rhan fwyaf o'r ymgyrch.  Bu'n 
rhaid i ddau aelod profiadol o'r garfan hyd yn 
oed ymddeol oherwydd anafiadau - y prop 
Pat Palmer a'r wythwr Dan Godfrey. 
   Wrth golli eu pedair gêm olaf yn y 
gynghrair, diflannodd gobeithion Ponty o 
herio am goron yr Uwch-adran - y golled olaf 
yn erbyn Gogledd Cymru ar Heol Sardis o 
flaen camerâu S4C yn selio eu ffawd. 
   Siomedig fu'r ymgyrch, ond hynny o 
gymharu â record anhygoel o lwyddiant dros 
y tymhorau blaenorol. Roedd Ponty er 
gwaethaf popeth wedi sicrhau lle ymysg wyth 
uchaf yr Uwch-adran cyn i'r gynghrair hollti 
yn ddwy, gan orffen yn y pumed safle, a 
hefyd wrth gwrs wedi brwydro eu ffordd i 
rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol yn 
Stadiwm y Principality. 
   Wrth gymryd hoe dros yr haf gall Clwb 
Rygbi Pontypridd ail-drefnu a pharatoi ar 
gyfer y tymor nesaf. Eisoes mae newidiadau 
ar y gweill. Mae hyfforddwr y blaenwyr, Rob 
Sidoli, wedi gadael y clwb, a Justin Burnell 
yn dychwelyd fel prif-hyfforddwr wedi 
cyfnodau yn Lloegr gyda Cymry Llundain a 
Rotherham. Bydd ei brofiad a'i ddylanwad yn 
werthfawr dros ben. 
   Mae Rheolwr y Tîm Richard Langmead 
hefyd wedi camu o'r neilltu a'i swydd yntau 
wedi ei chymryd gan Dan Godfrey - 
chwaraewr uchel ei barch sydd newydd 
ymddeol. 
   Bydd Burnell a Godfrey yn ddiwyd dros yr 
wythnosau nesaf yn cryfhau carfan 
Pontypridd gyda'r nod o ddychwelyd yn 
gryfach ar gyfer y tymor i ddod. 
   I ddilyn hynt a helynt Clwb Rygbi 
Pontypridd galwch mewn i wefan y clwb - 
www.ponty.net - mae croeso cynnes i bawb! 

Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau: 1af Ysgol 

Gynradd Dolau 

Unawd Piano Bl. 6 ac iau: 1af Charlotte 
Kwok, Ysgol Gynradd Dolau  

Ymgom Bl. 6 ac iau (D): 2il Ysgol Gynradd 

Gwauncelyn 

Dawns Stepio Grŵp Bl. 6 ac iau:  3ydd Adran 
Bro Taf 

Llefaru Unigol Bl. 5 a 6: 2il  Hedd Teifi, 

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 

Grŵp Llefaru Bl. 6 ac iau (D):  1af Ysgol 
Gynradd Creigiau  

Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 (D): 1af Ffion Haf 

Lewis, Ysgol Gynradd Creigiau 

CogUrdd Bl. 7-9: 3ydd  Marged Jones, Ysgol 

Llanhari 
Cân Actol Bl. 6 ac iau (Ysg. hyd 100):  2il 

Adran Bro Taf 

Parti (Adran) Bl. 6 ac iau:3ydd Adran Bro 

Taf  
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau: 

3ydd  Rebecca Neill, Ysgol Gynradd Dolau  

Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9: 2il 

Kai Easter, Ysgol Gyfun Garth Olwg  

Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9: 2il Adran Bro Taf 
Cystadleuaeth y Gadair Bl. 10 a dan 25 oed: 

1af Gwynfor Dafydd, Aelod Unigol C. 

Llantrisant 

Cystadleuaeth: Unawd Llinynnol Bl. 10 a dan 

19 oed: 3ydd Osian Gruffydd Ysgol Gyfun 
Garth Olwg 

Unawd Offer Taro Bl. 10 a dan 19 oed : 3ydd 

Daniel Jones, Ysgol Gyfun Plasmawr 

Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 10 a dan 
25 oed : 3ydd Branwen Roberts Adran Bro 

Taf  

Dawns Stepio Grŵp dan 25 oed: 2il Adran 

Bro Taf  

Grŵp Bl. 7-13: 2il Adran y Twmiaid / Rh. 
Morgannwg Ganol  

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl. 10 a dan 

25 oed: 1af Daniel Jones Ysgol Gyfun 

Plasmawr. 2il Osian Gruffydd Adran Bro Taf  

Dawns Werin (Aelwyd) Bl. 10 a dan 25 oed:  
3ydd Adran Bro Taf  

Cyflwyniad Digri 14-25 oed: 3ydd Aelwyd 

Pontypridd / Rh. Morgannwg Ganol  

Dawns Stepio Bl. 7 a dan 25 oed: 1af Adran 
Bro Taf                _________ 

Canlyniadau  
Eisteddfod yr Urdd 

Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn  

Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 : 1af   Ajay 

Lewis Ysgol Gynradd Dolau 
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6: 1af   

Ffion Biggs Ysgol Gynradd Castellau  

Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 

(Grwp): 1af   Grwp Hughes Ysgol Llanhari  
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4: 1af   

Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn 

Print Lliw Bl. 3 a 4:  2il   Lucas Williams 

Ysgol Gynradd Maesybryn 

Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 10 a dan 19 
oed:  2il   Millie Newman Ysgol Gyfun Garth 

Olwg   

Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 10 a dan 19 oed: 

1af   Nyasha Thomas Ysgol Gyfun Garth 

Olwg   
———— 

Gwaith cartref 

Adolygu Ffilm Bl. 7, 8 a 9: 2il   Erin James 

Ysgol Llanhari.  3ydd   Marged Jones Ysgol 
Llanhari   

Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 a dan 19 oed: 

1af   Ethan Williams Ysgol Gyfun Garth 

Olwg  2il   Ethan Williams Ysgol Gyfun 

Garth Olwg. 3ydd   Mali Widgery Ysgol 
Gyfun Garth Olwg  Morgannwg Ganol  

Prosiect Gwyddonol Bl. 7-9: 3ydd   Grwp 

Owen Ysgol Llanhari   

Barddoniaeth Bl. 12 a 13: 3ydd   Branwen 

Roberts Ysgol Gyfun Garth Olwg  
Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 7, 8 a 9: 2il   

Erin James Ysgol Llanhari . 3ydd   Annwylun 

Fon Pike Ysgol Gyfun Garth Olwg  
Rhan o Arddangosfa Cymdeithas Gelf 

Garth Olwg (Tudalen 5) 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Ysgol Gynradd  
Gymraeg Garth Olwg  

(Lluniau tudalen 16) 

Gohebydd y Mis: Eluned Davies Scott 

 
AED arall yn CF72 

Archfarchnad Tesco yn Tonysguboriau yw’r 
man mwyaf diweddar i gael diffibriliwr. 

Gyda thua 8,000 o ataliadau sydyn ar y 

galon yn digwydd pob blwyddyn yng 

Nghymru mae’n dda gwybod fod AED arall  
ar gael yn yr ardal hon. Mae rhestr ar wefan 

Ymddiriedolaeth GIG o’r mannau eraill lle 

mae diffibrilwyr ar gael led led Cymru. 
 
Grŵp Codi Arian Macmillan Ardal 

Pontyclun  

Mae'n fwy na thebyg y byddwn wedi 
cyrraedd ein £100,000 cyntaf ar gyfer 

gwaith Macmillan yn ystod y misoedd nesaf.  

Ar benwythnos ganol mis Mai codwyd swm 
anhygoel o £ 1063.61 trwy gasgliadau 

bwced yn M & S Tonysguboriau. Hoffem 

ddiolch i Nikki Evans, rheolwr y siop, a’i 

staff am hwyluso'r cyfle hwn, ac rydym yn 
ddiolchgar iawn i'r cwsmeriaid am eu 

cyfraniadau caredig. Yn sicr mae gwneud  

sefyll gyda'n bwcedi yn werth yr ymdrech 
wrth glywed cymaint o bobl yn rhannu eu 

straeon ysbrydoledig gyda ni gan siarad am 

sut mae nyrsys a gwasanaethau Macmillan 
wedi eu helpu neu eu teuluoedd a'u ffrindiau. 

   'Gwell na Nos Wener allan!' Dyna oedd y 

dyfarniad am ‘nos Wener adref’ yn nhŷ un 
o’n haelodau  yn ddiweddar. Thema eleni 

oedd yr Eidal, felly esgus gwych ar gyfer 

bwyta  bwyd Eidalaidd ac yfed ychydig o 

win coch. Hefyd ar gael oedd ‘facials’, 
darlleniadau cerdyn Angel a thylino pen 

Indiaidd. Codwyd dros £250; diolch i Julie 

Croad am agor eich cartref  ac am drefnu 
noson llawn hwyl. 

   Rydym yn falch iawn o ddweud bod 

tocynnau ar gyfer ein Cinio Haf yn Miskin 
Manor ddydd Sul 11 Mehefin yn gwerthu 

allan. Diolch i bawb sydd wedi prynu tocyn 

a’r rhai sydd wedi prynu tocynnau raffl 
hefyd. Roy Noble OBE, Llysgennad 

Macmillan yw'r siaradwr gwadd ar gyfer y 

digwyddiad. 

   Bydd Derek Brockway gyda ni unwaith 
eto i gychwyn pawb ar daith gerdded 

Macmillan ar 10fed o Fedi. Mae hon yn 

daith wych o Lantrisant i Efail Isaf ac yn ôl 
sy'n addas i deuluoedd  cyfan. Rydym yn 

ddiolchgar i Ganolfan Hamdden Llantrisant 

am gefnogi'r digwyddiad hwn. Diolch i 
haelioni ein prif noddwr, MPS Healthcare 

Ltd, ac i addewidion gan fusnesau lleol, 

byddwn yn gallu cynnig bagiau nwyddau, 

ffrwythau a  dŵr i gerddwyr. Ar ddiwedd y 
daith bydd cerddoriaeth, cestyll neidio, 

bwyd parti a medal i bawb sydd wedi 

llwyddo cerdded yr holl ffordd. Cofrestrwch 
ar-lein ar   - 

www.macmillan.org.uk/llantrisantwalk  er 

mwyn sicrhau y byddwch yn cael eich crys 
T gwyrdd Macmillan a’ch ffurflen noddi. 

Merched y Wawr Tonysguboriau 

Dim ond criw bach ohonom ddaeth at ein 

gilydd i wrando ar ein dewis o Ddisgiau 

Ynys Bellennig. Serch hynny roedd y dewis 
yn amrywiol a chlywsom ddarnau o 

gerddoriaeth ddiddorol. Daeth Dilwen 

Davies a CD “Mewn Undod Mae Nerth” 

gyda hi, recordiad sydd yma o aelodau 
Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth 

yn perfformio sioe gerdd wedi ei ‘sgwennu 

gan Emlyn Dole gyda cherddi gan Mererid 
Hopwood. Roedd y sioe gerdd yn rhan o’r  

ddathlu i gofio am ymgyrch ardal  

Llangyndeyrn  i rwystro  boddi'r pentref er 
mwyn creu cronfa ddŵr i wasanaethu dinas 

Abertawe yn y 60gau. O ganlyniad i’r 

protestio brwd gan y gymuned gyfan 
llwyddwyd i oresgyn y bygythiad. Mae ‘na 

neges yma sy’n parhau i fod yn berthnasol 

heddiw! 

 
Pwy oedd Mrs Blandy-Jenkins? 

Dewch i’n cyfarfod ar 21ain o Fehefin i gael 

gwybod mwy  gan Dr Elin Jones am ei 

pherthynas oedd, yn ôl Elin ‘yn gymeriad 

pwysig yn y chwedlau y byddai ‘nhad yn eu 

hadrodd i fi pan oeddwn i’n fach!’ 

Edrychwn ymlaen at gael yr hanes. 

Cais Elusen am Fagiau ac 
Ategolion i'w Gwerthu yn yr 

Eisteddfod 
 

Oes gennych Gucci, Burberry neu Radley 

llychlyd yn llechu yn y drôr ac rydych yn 

chwilio am gartref da iddynt? Eleni bydd 
Achub y Plant yn gwerthu bagiau, ategolion, 

gemwaith a theis dynion ar  ein stondin ar  

faes Eisteddfod Genedlaethol Môn.  
   Hoffem wneud apêl i’ch darllenwyr i’w 

holi’n garedig i gyfrannu unrhyw eitemau y 

gallwn eu gwerthu ar y stondin. Croesawir 
unrhyw roddion o safon uchel ac sydd mewn 

cyflwr da er mwyn codi arian at waith yr 

elusen yma yng Nghymru, a thramor.   

   Mae Achub y Plant yn gweithio mewn 
dros 120 o wledydd drwy’r byd. Yma yng 
Nghymru, rydym yn cefnogi plant a’u 
teuluoedd yn rhai o’n hardaloedd tlotaf ac 
wedi helpu yn agos i 9,800 o blant drwy ein 
rhaglen datblygiad plentyn, Bwyta, Cysgu, 
Dysgu, Chwarae! ac wedi cefnogi bron i 
4,000 o blant drwy ein rhaglenni Teuluoedd 
ac Ysgolion Ynghyd a Chysylltu Teuluoedd.  
   Trefnir y stondin eleni gan Gangen Ynys 
Môn Achub y Plant ac yn ogystal â gwerthu 
rhoddion ail-law ar y stondin gydol yr 
wythnos yn yr Eisteddfod cynhelir 
Arwerthiant Enwogion ar y dydd Mercher 
yng nghwmni’r arwerthwr adnabyddus 
Dafydd Hardy.  
   Gofynnwn yn garedig i chi gyfrannu 
unrhyw roddion erbyn 30ain o Fehefin a 
gellir trefnu casgliadau drwy gysylltu ag 
Alison Wood, Cadeirydd Cangen Ynys Môn 
Achub y Plant drwy ffonio 07766 116 114 
neu  keninandalisonwood@talk21.com  
Gyda diolch 
Eurgain Haf, Rheolwr Cyfryngau a 
Chyfathrebu, Achub y Plant - Cymru 

Pêl-droed Aberystwyth  
Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed y 
merched am ennill eu buddigoliaeth yn 
Aberystwyth. Arbennig wir!  
 
Meithrin a Derbyn 
Mae plant y Meithrin / Derbyn wedi 
mwynhau dysgu am bobl sy’n ein helpu ni. 
Diolch yn fawr iawn i'r menywod lolipop 
am ddod i ymweld â ni a thrafod diogelwch 
ar y ffyrdd. Roedd y plant wrth eu boddau!  
 
Neuadd Dewi Sant  
Mwynheuodd blant yr Adran Iau ymweld â 
Neuadd Dewi Sant. Diolch i Mrs Howard 
am drefnu!  
 
Côr 
Gwahoddwyd côrau ysgolion Creigiau, 
Llantrisant a Garth Olwg i ganu mewn 
cyngerdd i godi arian ar gyfer Cymorth 
Cristnogol yn Efail Isaf. Roedd y corau yn 
wych! Da iawn pawb. 
 
Eisteddfod yr Urdd    
Pob lwc i bawb sy’n cystadlu ym Mhencoed. 
   Llongyfarchiadau mawr i’r plant am eu 
llwyddiant yn y cystadleuthau Celf a Chrefft  
    Mae gan nifer o blant yr ysgol brif rannau 
yn sioe Bracchi yr Eisteddfod ym 
Mhencoed. Pob hwyl iddynt ac i bawb sydd 
yn rhan o’r sioe.  
 
Pêl-rwyd  
Aeth tîm pêl-rwyd yr ysgol i dwrnament yn 
Ysgol Castellau. Cawsant sawl gêm a 
chwaraeodd pawb yn wych.    
 
Blwyddyn 1  
Mae dosbarth Mrs Rogers wedi dysgu am 
wasanaeth bedydd yr hanner tymor yma. 
Diolch i Mrs Page am fynd a’r plant i'r capel 
lleol i ddysgu mwy am y gwasanaeth.    

Anrhydedd haeddiannol 
Llongyfarchiadau gwresog i Llinos Swain ar 

gael ei hanrhydeddu gan Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, 

Taf ac Elái. Roedd Llinos yn un o 

Lywyddion Anrhydeddus yr Eisteddfod 

eleni. Bu'n gweithio am flynyddoedd yn 

hyfforddi plant a phobl ifanc Adran ac 

Aelwyd Porthcawl, a chyfrannodd yn 

helaeth i waith yr Urdd yn Llantrisant a'r 

cylch hefyd. Roedd yn braf iawn gweld yr 

Urdd yn cydnabod ei chyfraniad fel hyn. 

Gwyddom hefyd am ei chyfraniad cerddorol 

gydag oedolion hefyd, yn enwedig i Gôr 

Merched y Garth yn y gorffennol, ac yn 

achlysurol i Gôr yr Einion hefyd. Diolch, 

Llinos, am dy holl waith.  

 

Gwŷl Curo'r Ffiniau Llantrisant 

Bydd y dref yn llawn bwrlwm penwythnos 

17 a 18 Mehefin ar gyfer y dathliad a 

gynhelir pob saith mlynedd - 

www.llantriant.net 

mailto:keninandalisonwood@talk21.com
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Cylch Caerdydd 

TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Colofn Blasus ac Iachus  
 gyda Eluned Davies Scott 

Dathlu’r Frechdan 
 
Sawl un ohonom sydd â chof am fwyta 
brechdan siwgr brown a’r brechdanau 
samwn tun oedd yn cael eu gweini wrth 
ymweld â rhywun ar brynhawn Sul neu yn 
nhe parti’r capel?  Pa un yw eich hoff 
frechdan - cig moch ( gyda sos coch neu 
frown??), wy a cress, cig eidion a mwstard, 
cranc, bysedd pysgod……..? 
   Ydych chi wedi trio’r Arni Sarni (ar ôl 
Arnold Schwarzenegger a’i ddywediad 
enwog  “I'll be back” (3 haenen gyda 
chaws, chorizo, sibols, chilli, cyw iâr, mayo 
a chig moch yna jalapenos, gercin a letys) 
neu’r Miss Cymru ( chorizo, pupur coch, 
nionyn) a’r Tash Wrap (jam chili, sibols a 
letys). Owen (Ossie) Jones perchennog 
Sandwich.co ym Mhencoed sy’n gyfrifol 
am y brechdanau hyn a chefais sgwrs 
ddiddorol gyda’r Cymro Cymraeg cyn 
mynd ar raglen Bore Cothi i siarad am 
Wythnos Y Frechdan ym mis Mai. 
Roeddwn wedi bod mewn cysylltiad hefyd 
gyda Gethin Evans, cyn ddisgybl i Shan 
Cothi, sydd nawr yn swyddog cysylltiadau 
cyhoeddus i Gymdeithas Brechdanau 
Prydain sy’n trefnu wythnos o gystadlu 
pryd mae’r brechdanau gorau, mewn 6 
categori, yn cael eu dewis. 
   Buasai’r 4ydd Iarll o Sandwich, John 
Montague, yn synnu ar boblogrwydd y 
‘pryd’ gydrhwng dwy dafell o fara sydd 
wedi cael ei enwi ar ei ôl. Mae 56% 
ohonom yn bwyta brechdanau pob dydd; 
gwerthir 3.5 biliwn y flwyddyn (heb son am 
y rhai sy’n cael eu paratoi gartref) a’r 
farchnad yn werth £7.8 biliwn. 
   I John Montague roedd y frechdan 
orchmynnodd gael ei darparu  iddo yn ateb 
ei angen  am rywbeth cyflym maethlon 
gallai fwyta tra'n brysur yn gweithio wrth ei 
ddesg neu yn ystod sesiwn hapchwarae hir 
(yn dibynnu ar ba stori yr ydych yn credu 
sy’n wir). Mae’r frechdan yn parhau i ateb 
anghenion tebyg - mae’n fwyd cludadwy, 
cyflym, boddhaol, sy'n hawdd i fwyta 
gydag un llaw heb angen plât na cyllyll a 
ffyrc.  Mae Orlando Montague, un o 
ddisgynyddion yr Iarll yn parhau cysylltiad 
y teulu â'r frechdan;  mae ganddo gadwyn o 
fwytai yn yr Unol Daleithiau sy’n gwerthu 
brechdanau cig rhost poeth. Yn anffodus, ni 
lwyddodd ei fenter i agor tŷ bwyta tebyg yn 
Llundain. 
   Er bod y 4ydd Iarll yn cael y clod am 
‘ddyfeisio'r’ frechdan mae'n fwyd sydd 
wedi bod o gwmpas ers canrifoedd ond 
trwy Montague daeth yn  enwog a 
phoblogaidd ac yn parhau i gael ei enwi ar 
ei ôl yn yr iaith fain. Efallai mai Matzah-
maror yw’r math hynaf o frechdan ar 
gofnod. Mae’r frechdan, a elwir hefyd yn y 
frechdan Hillel, ar ôl rabi o’r ganrif 1af a 
ddyfeisiodd y frechdan, yn  cyfuno  
elfennau o'r Pasg i Iddewon - y maror 
(perlysiau chwerw) gyda chig oen mewn 
dwy dafell o Matzah (bara croyw fflat). 
   Y frechdan  geiniog  ham oedd un o’r 
bwydydd cyflym cyntaf i gael eu gwerthu 
ar strydoedd Llundain yn yr ail ganrif ar 
bymtheg. Erbyn diwedd y ganrif roedd 
llenwadau fel brwyniaid (anchovies) a 
berdys mewn potiau yn cael eu hysbysebu 

ac erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg  
roedd toreth o gynhwysion ar gyfer y 
cyfoethog- caws, berwr y dŵr, dofednod, 
dail nasturtium, cafiar, cimychiaid, pate de 
foie gras, asabaragws, wyau  a hyd yn oed 
triog melyn a hufen Dyfnaint. Jam neu saim 
ar gyfer y tlawd! 
   Mae tarddiad y ‘Club Sandwich’ enwog 
yn hysbys ond roedd ar gael yn Efrog 
Newydd yn 1894 ac mae Florence A 
Cowley yn 1928 yn cyflwyno 17 gwahanol 
fersiwn yn ei llyfr ‘Seven Hundred 
Sandwiches’ . 
   Brechdan enwog arall yw’r ‘Dagwood’ 
sy’n ymddangos yn y striben gomic Blondie 
yn 1936, mae ynddi gymaint o gynhwysion 
â phosib wedi’u pentyrru i mewn i dwr gan 
ddefnyddio tafelli o fara. Rhaid hefyd 
cofnodi hoff frechdan Elvis – stwnsh 
banana a menyn pysgnau mewn bara gwyn 
ac wedi’i ffrio mewn menyn. 
   Daeth brechdanau hefyd yn gyfystyr â 
theithio ar y trên, er gwell neu er gwaeth! 
Rhoddwyd brechdanau am ddim i filwyr ar 
orsafoedd trên yn ystod y rhyfel byd cyntaf. 
Ar ôl yr ail ryfel byd roedd dau fath o 
frechdan - yr un ar gyfer te prynhawn (gyda 
bara tenau, menyn a ciwcymbr neu debyg) 
a’r frechdan druenus ar gael mewn siopau 
oedd wedi ei chreu gyda bara wedi'i sleisio 
‘mlaen llaw oedd yn  llawn cadwolion, 
wedi ei ledaenu  â margarîn a’i lenwi â 
chaws wedi'i brosesu, past pysgod neu 
Sbam. Hyd yn oed ar ôl diwedd cyfnod o 
ddogni bwyd parhaodd brechdanau ym 
Mhrydain i fod yn eitha diflas - caws a picl, 
wy a cress, ham a mwstard. Daeth y 
frechdan jam yn ôl yn 2008 pan gafodd ei 
lansio gan Marks & Spencer i gyd-fynd 
gyda’r dirwasgiad. ( i mi roedd brechdan 
jam yn fyrbryd blasus gyda  jam blasus 
wedi’i wneud gartref a bara ffres o bopty 
Powell yn y pentre) 
   Ceir nifer o ategolion ar gyfer y frechdan 
o’r  bocs arian Fictorian i’r bocsys 
cymeriadau Disney a’r Snack a’r Sandwich 
Toaster yn 1974 ddyfeisiwyd gan gwmni 
Breville o Awstralia. 
   Erbyn hyn mae’r dewis o frechdanau yn 
eang o ddileits y deli i’r rhai ‘crafangu a 
mynd’ ond mae angen i unrhyw 
wneuthurwyr brechdanau ddatrys nifer o 
broblemau dylunio er mwyn sicrhau 
cynnyrch llwyddiannus fydd yn gwerthu’n 
dda - y dewis o fara, sut i ‘ludo’r’ llenwad 
i’r bara heb ei wneud yn soeglyd neu’n 
sych, y cymhared o lenwad i fara a sut i’w 
wneud yn hawdd i’w gludo. Serch hynny ac 
er bod yr  amrywiaeth enfawr ar gael yr  
hen ffefrynnau sy’n parhau i fod fwyaf 
poblogaidd gyda’r frechdan cig moch ar y 
brig.   
   Byddwch yn wyliadwrus o’r llenwadau - 
mae pecyn o frechdanau cyw iâr a chig 
moch neu Brie a chig moch dros 600 o 
galorïau (sydd dros un rhan o dair o 
anghenion dyddiol i oedolyn). Mae diffyg 
balans i’r maeth yn gallu bod yn broblem os 
ydych yn bwyta brechdanau yn aml a’ch 
dewis yn brin o amrywiaeth - gall arwain at 
brinder o Fitamin A ac C, haearn, calsiwm 
yn eich diet. 
   Os am baratoi brechdan eich hunan dyma 
gyfarwyddiadau ar gyfer gwneud yn siŵr eu 
bod yn un iachus a blasus: 

 Dewis bara blasus, da - gwenith cyflawn, 
surdoes, brag, gyda hadau 

 lledaenu'r menyn meddal yn  denau neu 
ddefnyddio dulliau amgen megis 
afocado wedi’i stwnshio, caws meddal 
fel ricotta a chaws y bwthyn, 
mayonnaise brasder isel 

 llenwadau o lysiau a ffrwythau amrywiol 
yn amrwd neu wedi’u rhostio 

 cig gwyn neu heb fraster gan osgoi 
cigoedd wedi’u prosesu 

 pysgod olewog 

 bwydydd y bwtri e.e. wyau, falafel, 
hummus 

 defnyddiwch digon o sesning 
   Dwi ddim am roi rysetiau ar gyfer 
brechdanau ond dyma rywbeth blasus i 
weini gyda chig neu gaws i roi ychydig o 
‘gic’ iddynt: 

Jam chilis coch 
Torri 4 pupur coch, 8 chili coch (gyda’r 
hadau) a 300g o domatos bach yn fras cyn 
eu rhoi bob yn dipyn trwy’r proseswr bwyd 
gyda 4 ewyn o arlleg, maint bawd o sinsir 
ffres (hefyd wedi’u torri yn ddarnau) gan 
wneud yn siŵr eu bod wedi cael eu torri'n 
fân. Ychwanegais i 100g o lugaeron wedi’u 
rhewi hefyd (oedd  yn y rhewgell ers y 
Nadolig!) ond does dim rhaid eu cael. 
   Yna rhoi’r cyfan mewn sosban fawr gyda 
750g o siwgr mân euraidd  a 250ml o finegr 
gwin coch. Gadewch i’r siwgr doddi dros 
wres isel yna berwch hyn nes mae wedi 
trwchu ac yn ffrwtian. Defnyddiwch soser 
oer neu thermomedr jam i wirio os yw wedi 
cyrraedd tymheredd ‘setio’. Gadewch iddo 
oeri ychydig cyn ei arllwys i jariau bach 
sydd wedi cael eu sterileiddio mewn ffwrn 
boeth. Bydd yn cadw mewn lle tywyll 
oeraidd am tua 3 mis, unwaith mae’r jar 
wedi’i agor rhowch yn yr oergell. 

Pwyllgor Apêl Eisteddfod yr Urdd 2017 
Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch yn 
fawr iawn i bawb yn Nhonyrefail a’r 
Gilfach Goch – yn unigolion ac yn fusnesau 
- a gyfrannodd at waith y Pwyllgor Apêl 
dros y deunaw mis diwethaf.  Llwyddwyd i 
godi dros £5,000.  Ein digwyddiad olaf 
ddydd Iau, 11 Mai yn Eglwys Dewi Sant yn 
Nhonyrefail oedd cyngerdd Mwyniant Mai.  
Roedd yr eglwys dan ei sang i glywed 
pedwar côr yn perfformio ac ar ben hynny, 
cafwyd eitemau gan blant Ysgol Gynradd 
Gymraeg Tonyrefail.  Cyflwyno’r cyngerdd 
oedd tasg gyhoeddus gyntaf Danny Grehan 
ar ôl cael ei ethol yn gynghorydd sir.  
Roedd y noson yn wledd o adloniant a 
diolch yn fawr i Dawn Walters am yr holl 
waith trefnu.    
 
Cynghorydd Sirol 
Llongyfarchiadau i Danny Grehan ar gael ei 
ethol yn gynghorydd sirol dros ward 
Dwyrain Tonyrefail ar Gyngor Sir Rhondda 
Cynon Taf. 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com


     9 Tafod Elái       Mehefin 2017 

Bethlehem 
Gwaelod-y-garth PENTYRCH 

 

Gohebydd Lleol:  
 

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 a.m. 
oni nodir yn wahanol) : 
 
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 
 
Mis Gorffennaf 2017: 
2 –   Oedfa gymun dan ofal Delwyn Siôn 
9 –   Oedfa dan ofal Rhys Powys  
16 –  Oedfa dan ofal y Parchedig Jeff 
Williams 
23 –  Oedfa dan ofal y Parchedig Allan 
Pickard  
30 – Oedfa dan ofal Karen Owen (ar y cyd 
a’r Tabernacl, Efail Isaf) 

________ 
 

Fe fydd canlyniad Etholiad Cyffredinol 
2017 yn hysbys ymhen dyddiau i’r rhifyn 
yma o Tafod  Elái ymddangos. 
   Mae’r rhagolygon, y polau piniwn, ar 
ddiwedd mis Mai, cyfnod sgrifennu’r llith 
yma, yn hynod o unochrog a phendant. Ai 
dim ond un blaid fawr fydd a’r hawl i reoli 
yn San Steffan wedi hyn? Amser a ddengys! 
   Yn y cyfamser fe fydd y cyfryngau a’r 
wasg, y cloddiau a’r strydoedd, yn llawn o 
addewidion gan y pleidiau gwahanol, i gyd 
yn pledio am ein pleidlais ar yr 8fed o 
Fehefin. 
   Tydi’r gair “maniffesto” ddim yn y Beibl 
hyd y gwn i - ddim ym Meibl William 
Morgan beth bynnag (o leiaf, yn ôl 
Geiriadur Charles). [Byddai rhaid cael 
sicrwydd Arfon Jones nad ydi ddim yn 
Beibl.net chwaith!] 
   Ond mae’r geiriau “ethol” ac “etholaeth” 
ynddo, gyda’r eglurhad mai ystyr “ethol” 
ydi “dewis rhyw beth, neu ryw le, neu ryw 
bersonau, o blith eraill, i ryw ddibenion, 
swyddau, gwasanaeth neu waith neilltuol, 
yng ngolwg yr etholwr.” 
   Yn y cyd-destun yna diddorol oedd darllen 
yn ddiweddar mai o’r Lladin “candidus” y 
tarddai’r gair Saesneg “candidate”. Ystyr 
“candidus” ydi “disgleirio’n wyn”, ac yn ôl 
pob tebyg, dyma fyddai'r rheini fyddai’n 
sefyll etholiad yn Rhufain yr henfyd yn ei 
wneud i’w togas gwyn - rhoi sialc arnynt a’u 
cannu’n llachar wrth annerch a thrafod 
mewn cyfarfodydd cyhoeddus.   
   Tydi’n gwleidyddiaeth ddim a'r enw o fod 
yn “wynnach na gwyn” yn nac ydi, a toedd 
o ddim yn Rhufain chwaith - rheswm arall i 
adael y Gymuned Ewropeaidd siŵr o fod! 
   Pwy felly fydd yn “achub y blaen” y tro 
yma tybed? 
   Pa arweinydd fydd yn “agor [y] mater” ac 
yn mynnu mai polisïau “allan o’r arch” 
sydd gan y gweddill ac “ar ddisberod” yn 
llwyr? 
   Fe fydd angen “amynedd Job” arnom siwr 
o fod cyn dydd yr etholiad, serch yr addewid 
y cawn waddol “ar ei ganfed” o roi’n 
pleidlais yn y man cywir. 
   Gwae ni rhag ein hudo gan “ariangarwch” 
ambell i blaid rhag ofn iddi fynd yn 
“Armagedon” arnom yn y diwedd. 
   Bydd “arwyddion yr amserau” yn rheswm 
dros newid ein pleidlais, ambell un yn 

“cloffi rhwng dau feddwl” a bydd ambell i 
“fwch dihangol” yn perthyn i bawb o bob 
lliw. 
    Bu “bwrw coelbren” mewn etholiadau 
lleol yn ddiweddar, a’r enillydd yn 
ddieithriad â’i “gwpan yn llawn” yn annog 
ei gefnogwyr - “bwytewch, yfwch a 
byddwch lawen”.   
    “Byd da” “byth bythoedd” fydd addewid 
pob plaid, er y bydd ambell un yn dymuno 
gweld “cadw’r drws ar agor”. Gwell fydd 
gan arall “gadw llygad barcud” ar 
ddatblygiadau er mwyn osgoi’r “cleddyf 
daufiniog”. 
    Yng “nghyflawnder yr amser” fe fydd na 
Lywodraeth yn deddfu yn ôl “cyfraith y 
Mediaid a’r Persiaid”! 
   A hyd yn oed os nad ydi “maniffesto” yn 
y Beibl, yn ôl Y Parchedig Huw Jones yn ei 
gyfrol hynod “Y Gair yn ei Bryd - Casgliad 
o Ymadroddion o’r Beibl” [ISBN 1 874786 
17 8 Gwasg Pantycelyn 1994], mae pob un 
o’r ymadroddion uchod (a llawer iawn mwy 
y gellid fod wedi eu defnyddio) yn y Beibl. 
   A rhag ofn eich bod mewn “cyfyng-
gyngor” adeg etholiad, mae Geiriadur 
Charles hefyd yn cadarnhau hefyd fod y 
gair “croes” yn y Beibl - ond fe wyddem 
hynny eisoes siawns! 

__________ 
 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. 

Dymuniadau Da 

Da clywed bod Ifan Roberts yn cryfhau  

wedi iddo dderbyn llawdriniaeth yn yr 

ysbyty yn ddiweddar. Pob dymuniad da a 
brysia wella Ifan. 

 

Priodas Dda  (Llun tudalen 4) 
Llongyfarchiadau i Anwen Lewis ac 

Edward Pritchard-Rowlands ar eu priodas 
ddydd Sadwrn Ebrill 22ain yng nghapel 

Gwaelod y Garth.  Merch Gwyneth Lewis, 

Lôn y Fro, Pentyrch yw Anwen ac mae 
Edward yn hanu o Landyfrydog, Ynys Môn. 

   Gweinyddwyd y gwasanaeth gan y 

Parchedig R Alun Evans gyda Mrs Delyth 
Evans wrth yr organ. Roedd y wledd yng 

Ngwesty Gwinllan Llanerch.  

   Sara Davies, chwaer Anwen oedd y 
forwyn a'r gweision oedd Owen Rowlands, 

brawd Edward a James Prince, ei ffrind 

coleg.  
   Meddyg teulu yw Edward ac mae Anwen 

yn gweithio i'r BBC. Dymunwn bob 
hapusrwydd i’r ddau yn eu cartref yn Radur. 

 
Cwis Clwb y Dwrlyn 

Ar ddechrau mis Mai daeth criw da o 

aelodau’r Dwrlyn  at ei gilydd i geisio ateb 
cwestiynau y cwis feistr Gary  a’i 

gynorthwywraig  “Catrina .”  Yno hefyd i’n 

herio ymhellach oedd Eifion, Jac y Do, a’i 
ffidil. Bu’r dasg o enwi rhai o’r emyn donau 

yn achos o grafu pen a dadlau  - hawdd 

oedd canu’r geiriau ond anos enwi’r dôn - er 
syndod a chywilydd i nifer!  Serch hynny 

roedd pawb wedi mwynhau yn fawr a diolch 

i Gary, Catrina ac Eifion am noson o hwyl a 
mwynhad. 

 
Cinio Eisteddfod Genedlaethol 2018 

Llongyfarchiadau gwresog a diolch i 
Bwyllgor Apêl gweithgar Y Creigiau a 

Phentyrch ar lwyddiant nodedig y cinio a 

gynhaliwyd yn y Clwb Rygbi. Dyna 
ddechrau godidog i’r gweithgareddau codi 

arian ar gyfer Eisteddfod 2018. (Gweler 

Adroddiad Tudalen 10) 
 
Noson Wobrwyo'r Clwb Rygbi 

Un o fois y Gorllewin gipiodd y brif wobr 

eleni – Huw Rees, mewnwr medrus o 
Grymych yn wreiddiol. Fe enillodd dlws 

Chwaraewr y Flwyddyn, a hynny yn ei 

dymor cynta gyda’r clwb . Yr amryddawn 
Nathan Williams – cefnwr, asgellwr, 

canolwr, mewnwr - oedd dewis ei gyd -

chwarewyr ; a’r clo profiadol Tom Beard 
aeth â gwobr y cefnogwyr. O’r 12 aelod o 

dîm yr Ieuenctid a gynrychiolodd y tîm 

cynta yn ystod y tymor, y maswr 
talentog  Tom James gafodd ei enwi fel y 

chwaraewr mwya’ addawol. 

   Yna, gyda thîm yr Ieuenctid, cipiodd  y 
canolwr Adam Keane y ddwy brif wobr – 

Chwaraewr y Flwyddyn, a thlws ei gyd – 
chwaraewyr ; Ellis Morgan oedd enillydd 

Tlws Chwaraewr y tîm,  ac Aled Davies y 

chwaraewr wnaeth y cynnydd mwya’  dros 
y tymor. 

    Llongyfarchiade mawr iddyn nhw i gyd, 
ac i’r llu enillwyr rhwng 6 a 15 oed. Cawn 
restr o’r bechgyn hynny y mis nesa. 
 
Marwolaeth 
Trist yw cofnodi marwolaeth Nan Griffiths 
ar Fai 22ain yn Holme Towers, Penarth.  
Gwraig y diweddar Merfyn Griffiths, cyn 
brifathro Ysgol Llanhari oedd Nan. Arferai 
hi a Merfyn fyw  yn  Llwyncelyn ym 
Mhentyrch cyn symud i Rhos, Minffordd. 
Bu’r frwydr yn hir iddi a’r golled yn drom 
i’r plant, Iestyn, Angharad a Gwydion a’r 
wyrion a’r wyresau Cai, Elen, Ffion a Miri. 
Cynhelir yr angladd yng Nghapel y Porth, 
Porthmadog ar Fehefin 7fed ac estynnwn 
ein cydymdeimlad dwysaf i’r teulu oll. 

Cyhoeddi  
Eisteddfod Genedlaethol 

Caerdydd 2018 
 

Diwrnod o weithgareddau  
Dydd Sadwrn 24 Mehefin 

 

Seremoni Cyhoeddi  
am 3yp  

 

Lawnt Neuadd y Ddinas, 
Caerdydd 

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

ar gyfer rhifyn mis Gorffennaf 

i gyrraedd erbyn 

22 Mehefin 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. 

CLWB Y 
DWRLYN 

Cerdded drwy Hanes  
gyda Frank Olding  

 
Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf 

 
Taith bws a cherdded ardal 

Gelligaer £15 
 

Manylion:  029 20890040 

Tonysguboriau 

Mehefin 21ain   
 

Gwibdaith gyda  
Dr Elin Jones 

 
 

Rhagor o fanylion:   

01443 223828                            

Acapela, Pentyrch 
 

Classical Cafe  - 16 Mehefin 
 

Cyngerdd Elinor Bennett  - 22 Mehefin 
 

www.acapela.co.uk 

Eisteddfod Caerdydd 2018 
Apêl y Cregiau a Phentyrch 

Noson i’w Chofio 
 
Fe lansiwyd y digwyddiad cyntaf ar ran 
Pwyllgor Apêl y Creigiau a Phentyrch, er 
budd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
Caerdydd 2018 nos Wener y 12fed o Fai 
2017. A digwyddiad i’w gofio oedd o 
hefyd! 
   Mewn pabell enfawr ar Barc y Dwrlyn 
tyrrodd y cefnogwyr i fwynhau pryd o fwyd 
tri chwrs (a baratowyd gan Cresta Caterers), 
a cherddoriaeth o offerynnau cerdd 
Footloose a lleisiau merched Eden. 
   Cynhaliwyd raffl ac ocsiwn fel rhan o’r 
noson (dan forthwyl hynod effeithiol Huw 
Llywelyn Davies), a mawr yw diolch y 
Pwyllgor Apêl i bawb a fu mor hael a 
chefnogol yn cynnig gwobrwyon i’w prynu 
a’u perchnogi. 
   Raffl: 
Busnesau lleol Pentyrch: P & R Hopkins y 
cigydd, Cwtch Therapy, Halo Hair Salon, y 
Kings Arms. 
Busnesau lleol y Creigiau: Clwb Golff 
Creigiau, Tesco Creigiau. 
Busnesau Caerdydd a thu hwnt: Y Mochyn 
Du (Caerdydd), Seld (Aberaeron), a’r Ardd 
Fotaneg Genedlaethol (Sir Gaerfyrddin).    
   Ocsiwn: 
Clwb Golff Radur, Clwb Golff Porthcawl,  
David Peterson, Andrew Jones, Loving 
Welsh Food, Morganne Goodman, Orchard, 
Huw Eurig, Rhys Iorwerth a Gwenllian 
Grigg, Gareth Bale. 
   Diolch yn ogystal am gydweithrediad 
parod Clwb Rygbi Pentyrch yn hwyluso pob 
trefniant cyn, yn ystod ac ar ôl yr achlysur. 
   Roedd gwen ar wynebau’r 263 a 
fynychodd wrth ymadael yn yr oriau man, 
gan awgrymu’n gryf y dylid ystyried cynnal 
digwyddiad o’r fath eto yn 2018! 
   Cydlynydd y noson oedd Catrin Brooks, a 
chyflwynwyd tusw o flodau iddi fel 
gwerthfawrogiad y Pwyllgor Apêl am ei 
hymdrechion clodwiw. 
   Braf oedd cael cwmni Cadeirydd 
Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerdydd 
2018, Ashok Ahir, a Manon ei wraig, ar y 
noson, a diolch i bawb yn ddi-wahan a fu’n 
ymwneud a phob agwedd ar drefnu 
digwyddiad a fu’n llwyddiant ysgubol yn 
gymdeithasol ac yn ariannol, a hynny er 
budd ein targed o £20,000 er hwyluso 
croesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i 
Gaerdydd wedi bwlch o ddeg mlynedd.   
   Ond parhau mae’r gwaith, a’r digwyddiad 
nesaf fydd Cwis (dwyieithog) yng 
nghwmni’r cwis feistr Ieuan Rhys, a hynny 
yng Nghlwb Rygbi Pentyrch nos Wener yr 
16eg o Fehefin 2017. Bydd y cwestiwn 
cyntaf am 8:00 o’r gloch, ac mae tocynnau 
ar werth gan aelodau’r Pwyllgor am bris 
teilwng o £7. Trefnwch eich bwrdd ar gyfer 
yr her! 
   Cadwch lygaid wedi hynny at gyfres o 
ddigwyddiadau amrywiol fydd yn cael eu 
trefnu o hyn hyd y Nadolig a thu hwnt. 

HUW ROBERTS   

CYFRIFYDD 
     

Ymarferydd Profiant 

Awdurdodedig 

Gwasanaeth personol, 

proffesiynol a dibynadwy 

Profiant (Probate) 

Treth Etifeddiaeth 

Treth Eiddo 

Cynllunio ar gyfer ewyllys 

 
Gwasanaeth Ymweliad Cartref  

ar gael 
 

029 2069 4524   
07967 976854 

 
huwrobertsaccountant@googlemail.com 

 
www.huwrobertsaccountant.cymru 

sefydlwyd 1987 

http://www.huwrobertsaccountant.cymru
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PONTYPRIDD 
 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

O Awstralia i Efail Isaf 
 

Ar Fai’r 20fed, cafodd criw da ohonom y 

fraint o wrando ar y gwyddonydd, y 

diwinydd a’r awdur o Awstralia, Dr Val 

Webb, yn traddodi dwy ddarlith yng 

nghynhadledd Cristnogaeth 21 yn Efail 

Isaf.  

   Cawsom ein hatgoffa ganddi nad peth 

newydd yw cwestiynu a mynegi amheuon 

wrth ymdrin â chrefydd, ac aeth ati i 

olrhain hanes yr eglwys drwy’r canrifoedd 

gan ddangos bod diwinyddiaeth yn newid 

yn gyson, a’r pendil yn gogwyddo o’r naill 

begwn i’r llall dro ar ôl tro. Mae sylweddoli 

hynny’n tanlinellu’r ffaith na fu’r fath beth 

â dim ond un gwirionedd erioed, ac mae 

meddwl mai dim ond un fersiwn o 

Gristnogaeth sy’n bodoli yn syniad cwbl 

gyfeiliornus. Cafodd athrawiaethau a 

wreiddiwyd yn niwylliant y Rhufeiniaid eu 

gwarchod a’u gwthio arnom drwy greu 

awyrgylch haearniadd, gaethiwus, nes peri i 

liaws o bobl ddewis diwinydda gyda’u 

traed, a throi cefn ar yr eglwys er eu bod yn 

parhau i chwilio am berthynas gyda’r 

dwyfol. Roedd Val Webb am bwysleisio 

nad ‘mudiad’ yw’r Gristnogaeth flaengar 

hon, ond yn hytrach, mae hi’n ffafrio 

disgrifiad ei chydwladwr, John Bodycomb, 

a soniodd am y ‘momentwm’ sydd fel afon 

o syniadau’n gorlifo dros y crindir, yn rhoi 

bywyd newydd i ambell i egin gwyrdd. 

   Does dim disgwyl cael cytundeb 

ynghylch y syniadau newydd a ddaw yn 

sgil yr ymchwilio, yr holi a’r stilio, gan y 

bydd gwahanol agweddau’n bwysig i 

wahanol bobl, a bydd grwpiau o 

gefndiroedd gwahanol yn dehongli pethau 

yn eu ffyrdd eu hunain. Y peth pwysig yw 

fod aelodau lleyg yn mynnu gofyn 

cwestiynau treiddgar am y traddodiad 

eglwysig er mwyn dehongli’r gwirioneddau 

ar gyfer ein hoes ni, gan gymryd i 

ystyriaeth beth ddywed crefyddau eraill am 

Dduw, a hwnnw’n Dduw real yn ein plith 

ni heddiw. I Val Webb, mae’r syniad o 

leygwyr yn creu diwinyddiaeth newydd, yn 

gyffrous am ei fod yn ein rhyddhau o’r hen 

hualau.  

   Fe soniodd sawl un o’r cynadleddwyr 

mor werthfawr y bu’r holi a’r ateb ar 

ddiwedd y ddwy ddarlith. Pan ofynnwyd 

iddi beth oedd cnewyllyn Cristnogaeth iddi 

hi’n bersonol ar ddiwedd y broses o 

ddadansoddi credoau, datgymalu dadleuon 

diwinyddol a threiddio i grombil 

gwirioneddau clasurol y ffydd 

draddodiadol, ei hateb oedd mai’r hyn sy’n 

bwysig iddi hi yw byw a dilyn llwybr yr 

Iesu. Ac wrth ateb cwestiwn arall ar derfyn 

yr ail ddarlith, fe awgrymodd efallai y bydd 

y dehongli a’r deall yn haws i’r 

genhedlaeth ifanc, sydd heb gael eu boddi 

mewn môr o euogrwydd fel y cafodd y 

cynulleidfaoedd hŷn. Yn aml iawn ar ei 

theithiau, yr hyn mae hi’n ei weld yw 

cynulleidfaoedd sydd angen cael eu hadfer 

i deimlo cynhesrwydd diwinyddiaeth 

gariadus yn hytrach na’u bod yn dal i 

ddioddef effeithiau’r Gristnogaeth ddi-

gwestiwn y magwyd hwy ynddi.  

Trip bws i Gregynog a'r Canolbarth 
Arweinydd y Prifardd Cyril Jones 

Dydd Sadwrn 24ain Mehefin 
Croeso Cynnes i bawb 
Am rhagor o fanylion  

cysylltwch â John Llew Thomas  
01443 218077 neu 07881822069 

johnllewt@hotmail.com 

Croeso 

Llongyfarchiadau i Sarah a Nick Hood, 

Trefforest ar enedigaeth merch fach fis 

diwethaf. Mae Lowri wrth ei bodd gyda’i 

chwaer newydd Menna Eirlys. 

 

Merched y Wawr 

Bydd y Gangen yn cwrdd nos Iau 8fed o 

Fehefin yn festri Capel Sardis am 7.30 p.m. 

Noson y Cyfarfod Blynyddol- cyfle i ethol 

swyddogion a thrafod rhaglen y flwyddyn 

a chael clonc a phaned wrth gwrs! 

Nos Iau, Gorffennaf 13eg Taith gerdded 

dan arweiniad Glyn Hughes. Amser a lle 

i’w gadarnhau. 

 
Clwb y Bont 

Neges bwysig i aelodau’r Clwb. Cynhelir 

Y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol bnawn 

Sul Mehefin 25ain am 3.00.Gwnewch 

ymdrech arbennig i fod yn bresennol. 

 

Cynghorwyr 

Yn dilyn yr etholiadau lleol 

llongyfarchiadau i Heledd Fychan, 

Graigwen sy'n cynrychioli Cyngor 

Rhondda, Cynon Taf a Chyngor Tref 

Pontypridd. Cafodd tad Heledd, Vaughan 

Hughes, hefyd ei ethol yn gynghorydd yn 

Sir Fon. 

   Bu llwyddiant hefyd i ddau frawd ,gynt o 

Bontypridd ar gael eu hethol. Mae Emyr 

Wyn Francis yn gynghorydd ym 

Mlaendulais a’i frawd hŷn Rhodri Francis 

yn gynghorydd yn Aberystwyth. 

   Roedd Emyr Wyn yn dathlu ei ben-

blwydd yn 40 yn ddiweddar ac i gyd fynd 

a’r dathlu fe ddaeth cadarnhad fod ei dîm 

Elyrch Abertawe yn aros yn yr Uwch 

Gynghrair. 

 
Cydymdeimlo 

Mis diwethaf bu farw David Morgan, 

Aberdar. Roedd yn dad i Helen Morgan, 

Graigwen. Estynnwn ein cydymdeimlad 

dwysaf at Helen, Danni a’r plant, Lewys, 

Hefin a Gwenllïan. 

   Hefyd bu farw tad Daniel Thomas, 

Penderyn, gynt o Bantygraigwen. Rydym 

yn meddwl amdanoch. 

 
Perfformiad newydd 

Pob hwyl i Huw Blainey wrth iddo 

gychwyn actio dros fisoedd yr haf mewn 

cynyrchiadau Cymraeg a Saesneg awyr 

agored o’r Tempest gan gwmni Taking 

Flight Theatre. 

Clwb llyfre 

Y mis yma y cyfrolau dan sylw yw nofel 

gyntaf y bardd Rhys Iorwerth sef 

‘Abermandraw’ a chyfrol o ysgrifau ‘O 

mam bach’.Byddwn yn cwrdd yng Nghlwb 

y Bont am 8.00 nos Fawrth 13eg o Fehefin. 

Cyfle i drafod llyfrau dros ginio ym mis 

Gorffennaf gan edrych ymlaen at arlwy o 

lyfrau newydd caiff eu cyhoeddi adeg yr 

Eisteddfod Genedlaethol. Digon o ddewis 

ar gyfer darllen yr hydref! 

 

Pwyllgor Apêl yr Urdd 

Fe ddaeth yr ymdrechion i ben gyda’r daith 

gerdded o Bontypridd i Bencoed. Pawb 

wedi joio yn enwedig wrth gwrdd am ginio 

yn y Trattoria, Tonysguboriau cyn mynd 

ymlaen i orffen o flaen maes yr Eisteddfod. 

Diolch i bawb am ein cefnogi yn ystod y 

deunaw mis diwethaf. 

   Mae’r pwyllgor wedi penderfynu parhau 

i gwrdd â threfnu digwyddiadau er mwyn 

codi arian i gadw Clwb y Bont ar agor. 

Mae croeso i chi ymuno a nhw. Cysylltwch 

â Martyn Geraint neu Jayne Rees. 

Cyfarfod mis Mai - yng nghwmni Medi 
Warburton 
Difyr iawn ydoedd sgwrs Medi yn ein 
cyfarfod mis Mai. Ei thestun - Cadwraeth 
Amgylcheddol. Roedd yn werth bod yno i 
ddysgu beth yn union yw'r gwaith mae 
Medi a'i chyfeillion brwd yn ymgymryd ag 
ef ar benwythnosau yn lleol a thu hwnt. Yn 
raddedig o Brifysgol Lerpwl, mae Medi 
wedi gwneud amrywiaeth o swyddi dros y 
blynyddoedd diwethaf - ond ei chariad 
cyntaf yw cadwraeth, sef ei phriod faes yn 
y Brifysgol. Mae'n perthyn i grŵp o 
wirfoddolwyr yng Nghaerdydd sy'n bwrw 
iddi bob penwythnos i weithio ar gynnal a 
chadw llwybrau cerdded, cloddiau, giatiau, 
waliau cerrig . . . gymaint o elfennau cefn 
gwlad y byddwn ni efallai yn gymryd yn 
ganiataol. Gallant deithio hyd at ddeugain 
milltir o'r brifddinas cyn dechrau ar eu 
tasgau! Mae cylch eu gorchwyl yn eang. Yr 
hen Forgannwg i raddau. Gwelwyd lluniau 
oedd yn adrodd stori ddiddorol iawn. 
Anogodd Medi unrhyw un oedd â 
diddordeb i ymuno â'r criw - cwrdd y tu 
allan i'r Amgueddfa yng Nghaerdydd - 
dillad addas, bwyd a diod a pharodrwydd i 
wneud twrn da o waith - am naw y bore - 
Sadwrn neu Sul - glaw neu hindda a dal y 
bws bach! Diolch Medi am agor ein 
llygaid! A diolch mam am y llun hyfryd!  
   Bydd ein cyfarfod ola'r tymor hwn mewn 
bwyty lleol - noson a lleoliad i'w 
cadarnhau!  

mailto:johnllewt@hotmail.com
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

Ysgol Dolau (Lluniau tudalen 13) 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Castellau 

Deinosoriaid Godidog 
Dyma blant y Cyfnod Sylfaen yn mwynhau 
gweithdy addysgol deinosoriaid gan 
Dino4Hire. Roedd Prif Geidwad Chris a 
Cheidwad Dai yn synnu faint o arbenigwyr 
deinosoriaid oedd gennym ni yn yr ysgol! 
 
Beicio 
Bu plant, staff a rhieni Ysgol Castellau yn 
beicio o amgylch yr ardal leol ar fore Sadwrn 
heulog. Roedd hi'n fore llwyddianus er mwyn 
codi arian tuag at daith i Wlad Belg. 
 
Taith Brwsel 
Roedd criw mawr wedi mynd ar daith bws i 
Wlad Belg ym mis Mai. Roedd y tîm pêl-
droed yn chwarae yn erbyn Ysgol Brydeinig 
Brwsel.  
   Roedd ein tîm pêl-rwyd wedi gwneud 
ymdrech penigamp. Cafwyd cipio cyson, 
pifodi perffaith a sgiliau syfrdanol i sicrhau 
buddugoliaeth i ni gan ennill pob gêm.  
   Roedd Twrnament Rygbi rhwng 5 tîm ym 
Mrwsel. Ymdrech arbennig o dda! Da iawn 
fechgyn.  
   Ac roedd ein timau pêl-droed bechgyn a 
merched wedi chwarae'n ardderchog. 
    Taith arbennig a llwyddiannus. 
 
Neges Ewyllys Dda 
Braf oedd cyfnewid cardiau Ewyllys Dda 
gyda'n ffrindiau yn YGG Llyn y Forwyn. 
Diolch yn fawr! 
 
Gwyddonwyr y dyfodol.  
Diolch i Liam RSC_WalesEd am ddarparu 
arbrawf drachtiau gyda blwyddyn 5.  
 
Gŵyl Pêl-rwyd 
Diolch i YGG Garth Olwg, YGG 
Llwyncelyn, Ysgol Llanilltud Faerdref ac 
Ysgol Llwyncrwn am gefnogi ein Gŵyl Pêl-
rwyd.  
 
Llwyddiant yn Aberystwyth 
Llongyfarchiadau mawr i Joseph Fowler am 
ddod yn chweched trwy Gymru gyfan yn y 
ras dros 2k.  
   Llongyfarchiadau i dîm rygbi'r ysgol am 
gyrraedd gêm derfynol 7 bob ochr yr Urdd. 
Cafwyd perfformiadau dewr a chofiadwy 
iawn gan y bechgyn. Diolch arbennig i Mr 
James a Ross am eu gwaith caled yn 
hyfforddi'r bechgyn ac i'r rhieni am eu 
cefnogaeth yn Aberystwyth.  
 
Sesiynau Athletau 
Diolch i Liam o'r Urdd am ddarparu sesiynau 
athletau. Roedd plant Meithrin i flwyddyn 6 
wrth eu bodd yn datblygu eu sgiliau taflu a 
neidio. Mae Liam hefyd yn parhau gyda 
chlwb athletau i flwyddyn 1 a 2 yn 
wythnosol. Rydym yn edrych ymlaen at 
fabolgampau eleni'n fawr iawn!  
 
Hwyl Fawr Mrs Rowlands 
Yn dilyn 10 mlynedd llwyddiannus iawn 
gyda ni, mae Mrs Bethan Rowlands yn ein 
gadael ni. Mae hi'n cymryd llwybr gwahanol 
yn ei gyrfa ac yn mynd yn ddarlithydd 
Addysg Cynradd ym Mhrifysgol De Cymru. 
Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i Mrs 
Rowlands am ei holl waith caled a dymunwn 
pob llwyddiant iddi yn ei gyrfa newydd.  
   Croesawn Mr Matthew Price i'r ysgol i 
addysgu blwyddyn 5 gyda Mrs Alan.  

Croeso i Eisteddfod yr Urdd 2017 

Mae Dolau yn croesawu’r Urdd i Bencoed yn 

goch, gwyn a gwyrdd! Bu rhieni, plant a staff 

wrthi’n gweithio’n galed i addurno’r ysgol a 

phentref lleol  Mae’r ysgol yn lliwgar iawn 

gyda Mr Urdd enfawr yn edrych lawr arnom. 
Bu’r rhieni a phlant hefyd ar helfa Mr Urdd i 

chwilio am eu haddurniadau nhw yn y siopau 

a busnesau lleol - diolch iddyn nhw am 

gefnogi’r helfa. Diolch hefyd i gyngor 

cymunedol Llanharan am eu cefnogaeth. Pob 
lwc i bob un sy’n cystadlu a gobeithio eich 

gweld ar y maes! 

 
Rygbi 

Da iawn i ddisgyblion o flynyddoedd 4-6  

aeth i Barc yr Arfau, Caerdydd ar gyfer gŵyl 

rygbi'r Gleision. Cystadlodd 3 tîm mewn 8 

gêm - yn ennill 6 a sgôr cyfartal i’r 2 arall. 
Cawson lawer o hwyl a sbri ar y cae yn ystod 

y bore. 

 
Traws-gwlad 

Llongyfarchiadau i bob un a gymerodd ran 

yng nghystadleuaeth traws-gwlad ysgolion 

Pen-y-bont eleni. Cynhelir y ras hwyl 
derfynol yn ysgol gyfun Bryntirion gyda 

seremoni gwobrwyo ar y diwedd. 

Llongyfarchiadau i Kian Wilson am ennill 

3ydd yn y ras bechgyn unigol ac i Rebecca 

O’Neill am 2il yn y ras merched unigol. 
Daeth tîm merched blwyddyn 3 a 4 yn ail 

hefyd. Da iawn i bawb am ddod a chefnogi a 

gobeithio gwelwn ni chi tymor nesaf. 

 
Gwobr Presenoldeb 

Llongyfarchiadau i Class 4 a Dosbarth 4 am 

gael 100% presenoldeb tymor diwethaf. 

Cawson eu gwobrwyo gyda bore o hwyl a 
sbri yn Jolly Jesters, lle chwarae dan do ym 

Mhontyclun. Presenoldeb rhagorol - 

gobeithio gwelwn ni mwy o ddosbarthiadau 

yn cyrraedd 100% hefyd. 

 
Celf a Chrefft 

Llongyfarchiadau i’n henillwyr yng 

nghystadlaethau celf a chrefft yr Urdd eleni. 
Roedd nifer o safleoedd 1af, 2il a 3ydd dros 

nifer o gystadlaethau amrywiol. Gwelwyd 

peth o’r gwaith yn y babell Celf a Chrefft ar y 

maes yn yr Eisteddfod. 

 
Pêl droed yr Urdd 

Da iawn i’r tîm pêl droed merched ag aeth i 

goleg Pencoed i gystadlu yng 
nghystadleuaeth yr Urdd. Cafodd y merched 

fore gwych yn chwarae nifer o gemau ac yn 

mwynhau ysbryd y gêm a datblygu eu sgiliau.  
 

Y filltir ddyddiol 

Mae disgyblion cyfnod allweddol 2 wedi 
dechrau ar y filltir ddyddiol. Glaw neu 

heulwen – mae’r plant yn cerdded o gwmpas 

tir yr ysgol bob dydd fel menter i gadw’n iach 

ac i ffocysu ar eu gwaith nôl yn y dosbarth – 

da iawn bawb! 
 
Cap Cymru 

Llongyfarchiadau i Dewi Cross am ennill ei 
gap Cymru dan 18 - llwyddiant rhagorol! 

Llongyfarchiadau i Dewi oddi wrth pawb yn 

ysgol Dolau. 

Yng nghyfarfod olaf ein tymor ar Fai 15fed 

cawsom brofi siom, diolch a balchder: siom 

oherwydd nad oedd ein siaradwr 
disgwyliedig ar wyddoniaeth chwaraeon yn 

gallu bod gyda ni; diolch am fod Rhys 

Morris, ar rybudd byr iawn, yn llanw’r 

bwlch; balchder bod gennym un mor 
wasanaethgar a pharod ei gymwynas â Rhys 

yn ysgrifennydd ein cymdeithas. Seiliodd 

Rhys ei sylwadau ar ddathliad chwarter 

canrif o gynnyrch Telesgop Gofod Hubble. 

   Deilliodd y fenter o osod telesgop yn y 
gofod, gan ymestyn sawl, sawl gwaith y 

cyfleoedd i archwilio’r gofod na thelesgop ar 

y ddaear, gyda syniadau'r seryddwr 

Americanaidd Lyman Spitzer yn 1946. 

Erbyn 1985 roedd NASA ac Asiantaeth Ofod 
Ewrop (ESA) wedi adeiladu’r telesgop, ond 

bu rhaid gohirio’r daith gyntaf oherwydd 

trychineb taith y wennol ofod Challenger yn 

1986. Wedi i holl archwiliadau angenrheidiol 
y trychineb ddod i ben, daeth tro Telesgop 

Hubble i fynd i’r gofod  yn 1990. Er bod y 

lluniau cyntaf a anfonwyd yn ôl i’r Ddaear 

yn rhagori o lawer ar beth oedd yn bosibl o’r 

Ddaear, siomedig oeddent o ran eglurder. 
Felly trefnwyd bod arbenigwyr, mewn  

gwennol ofod arall, yn mynd at delesgop 

Hubble i gywiro nam optegol. Byth oddi ar 

hynny y mae lluniau clir a thrawiadol wedi 

llifo i’r Ddaear.  
   Dangosodd Rhys nifer o luniau yn dangos 

llwyddiannau mwyaf nodedig Hubble, yn 

cynnwys mesuriadau cywirach o oed y 

bydysawd (13.7 biliwn o flynyddoedd), 
prawf o fodolaeth y ‘tyllau duon’ enfawr yng 

nghrombil bron pob galaeth, lluniau o 

blanedau tu hwnt i’r Haul, a hyd yn oed sail i 

ddamcaniaethu yng nghylch cyfansoddiad yr 

Haul. At hyn mae Hubble wedi cynnig 
mesuriadau yn arwain at ystyriaethau un o 

ddirgelion mawr ein bydysawd, sef 

dirgelwch yr egni tywyll. Cafodd yr enw 

Hubble ei roi ar y fenter er clod i seryddwr 

Americanaidd Edwin Powell Hubble (1889-
1953).  

   Bydd ein cyfarfod nesaf ar y drydedd nos 

Lun ym mis Medi. 

Gwellhad llwyr a buan . . .  
. . .  Myfanwy Thomas, Llys Gwynno sydd 
newydd gael dau benglin newydd sbon wedi 
blynyddoedd o ddioddef poen yr hen bâr. 
Brysia wella yr hen goes - buan iawn y doi 
eto i redeg ar ôl Seren a Ffion fach.  
 
Llongyfarchiadau mawr . . .  
. . . i holl blant a phobl ifanc y pentre wnaeth 
weithio mor galed i sicrhau llwyddiant 
Eisteddfod yr Urdd eleni. Boed ar lwyfan, 
mewn theatr, yn cystadlu neu yn diddanu - da 
iawn chi'n wir. Mwynhewch hoe fach 
haeddiannol wedi'r holl ymarfer! 
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Ysgol Dolau  (tudalen 12) Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau (tudalen 12) 

Joseph Fowler yn y ras dros 2k  

Deinosoriaid Godidog 

Beicio i godi arian 

Cardiau Neges Ewyllys Da 

Ffarwelio â Mrs Rowlands 

Y Tîm Rygbi yng nghystadlaethau'r Urdd 

Ymdrech Penigamp gan ein tîm pêl-rwyd yng 
Ngwlad Belg. Cipio cyson, pifodi perffaith a 
sgiliau syfrdanol = Buddugoliaeth i ni. Ennill 

pob gêm.  

Merched yn barod i chwarae pêl-droed yng 

Ngwlad Belg 

Y Tîm Pêl-droed Bechygyn  

ym Mrwsel 

Llwyddiant Celf a Chrefft yr Urdd 

Gwobr Presenoldeb 

Y Tîm Rygbi ym Mharc yr Arfau 

Y Tîm Pêl Droed  yng ngwŷl yr Urdd 

Cap Rygbi Dewi Cross 
Y Medalau a'r tîm 

trawsgwlad 
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Ysgol Llanhari 
Siarter Iaith  

Lansiwyd y siarter iaith yn yr adran gynradd 

yn Llanhari ar y 25ain o Fai ac roedd yn 

ddiwrnod gwych i’r holl ddisgyblion. Diolch 

i’r staff am eu hymdrechion ac yn arbennig i 

Miss Elin Williams am drefnu a chyd-lynu. 
Croesawyd amryw o ymwelwyr megis Mr 

Phormula a Donna Direidi i’r ysgol ac fe 

gafodd y disgyblion flas ar glocsio gyda 

Tudur Phillips o Clocsffit. Ar ddiwedd 

diwrnod prysur iawn, roedd neuadd yr adran 
gynradd yn llawn rhieni a ffrindiau ynghyd â 

chymdeithasau oedd â chysylltiad â’r 

Gymraeg a Chymreictod. Edrychwn ymlaen 

at weld gwaith y siarter yn datblygu ac er mai 
prosiect i ysgolion cynradd yw’r siarter ar 

hyn o bryd yn y Consortiwm gobeithiwn 

ehangu ar y gwaith fel ysgol 3-19 yn y 

dyfodol. 

 

Datblygu’r ardal werdd 

Un o ofynion pwysig y Cyfnod Sylfaen yw 

rhoi’r cyfle i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau 
yn yr awyr agored ac fe gafwyd diwrnod 

arbennig iawn ddydd Sadwrn yr 20fed o Fai 

lle bu rhieni, staff, ffrindiau a disgyblion yr 

adran gynradd yn cyd-weithio ar ddatblygu’r 
ardal werdd. Rydym yn ddiolchgar iawn i 

bawb a fu’n cynorthwyo gyda’r prosiect 

cymunedol hwn ac wir yn gwerthfawrogi bod 

pawb wedi rhoi o’u hamser i’n helpu. 

 
Ysgol Arloesi Dyfodol Llwyddiannus 

Mwynhaodd disgyblion blwyddyn 8 y cyfle i 

fod yn rhan o brosiect traws sector iechyd a 
lles yn ddiweddar. Disgyblion blwyddyn 8 

fydd yn gyfrifol am drefnu mabolgampau yr 

adran gynradd ym mis Gorffennaf. Mr Iolo 

Roberts a Mrs Ffion Richards sydd wedi bod 

yn cynllunio hyn fel rhan o’u gwaith strategol 
ar gyfer cwricwlwm Donaldson ac roedd y 

cyfle i ddechrau datblygu sgiliau megis 

cymorth cyntaf, byrbrydau iach, sgiliau 

mesur a sgiliau trefnu gweithgareddau wrth 
fodd y disgyblion. 

 

Cyngerdd i ddathlu 

talentau 

Cynhaliwyd cyngerdd 
yn yr adran uwchradd 

yn ystod wythnos olaf 

yr hanner tymor lle bu 

nifer o’r disgyblion a 

fydd yn cystadlu yn 
Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd 

yn diddanu torf o rieni a ffrindiau. Braf oedd 
gweld penllanw y gwaith caled o ymarfer a 

chyfle i gymdeithasu dros baned a chacen 

wrth ddymuno’n dda i’r staff a disgyblion yn 

yr Eisteddfod. 
 
Milltir y Dydd 

Bu disgyblion Cyfnod Allweddol Dau yn 

cerdded neu rhedeg milltir y dydd drwy’r 
flwyddyn yn ystod amser cinio ac yn ystod yr 
wythnos cyn hanner tymor gwahoddwyd 
rhieni i ymuno â nhw ac fe wobrwywyd y 
disgyblion am eu hymdrechion. 
Llongyfarchiadau i bawb a diolch eto i’r 
athrawon am yr holl drefnu! 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Eisteddfod yr Urdd 

Llongyfarchiadau mawr i bob un wnaeth 
gystadlu yng nghystadlaethau Celf yr 
Eisteddfod yn enwedig i’r canlynol ar eu 
llwyddiannau. Daeth Molly Wilce o 
flwyddyn 8 yn ail trwy’r sir yn y lluniadu 2D, 
Carys Murphy o flwyddyn 8 yn ail trwy’r sir 
gyda'i gwaith ffotograffiaeth yn y print lliw a 
hefyd daeth Lowri Williams o flwyddyn 8 yn 
ail trwy’r sir ar gyfer ei gwaith 3D creadigol. 
Hefyd llongyfarchiadau i'n disgyblion o 
flynyddoedd 12 a 13 ar eu llwyddiannau.  
Enillodd Jake Howe o flwyddyn 12 y gyfres 
o brintiau lliw o fewn y categori 
ffotograffiaeth yn y sir a llwyddodd Millie 
Newman o flwyddyn 13 i ennill yn y sir a 
daeth yn ail yn y gystadleuaeth cyfres o 
brintiau monocrom ar draws Cymru. 
Llongyfarchiadau mawr i Nyasha Thomas, 
blwyddyn 12 ar ennill y gyfres o brintiau lliw 
yn y categori ffotograffiaeth dros Gymru.  
Edrychwn ymlaen at weld gwaith Nyasha a 
Millie yn y babell Gelf ar y maes ym Mhen-y
-bont. 

 

Llongyfarchiadau i Branwen Roberts, 
blwyddyn 13 ar ddod yn 3ydd yng 

nghystadleuaeth barddoni blwyddyn 12 a 13 

ac i Annwylun Pike, blwyddyn 8 ar ddod yn 

3ydd yn ysgrifennu sgript blwyddyn 7,8 a 9. 

 
Ffotograffiaeth 

Llongyfarchiadau 

i Jamie Thomas, 
blwyddyn 12 ar ei 

waith 

ffotograffiaeth a 

gyhoeddwyd ar 

wefan 
BBC. Gofynnodd 

Zac Mather, cyn 

ddisgybl, un o 

aelodau'r band lleol 'CHROMA', i Jamie i fod 

yn ffotograffydd ar gyfer ei berfformiad yng 
ngwersyll yr Urdd Caerdydd. Ar ôl y 

perfformiad cafodd Jamie alwad gan Magi 

Dodd o'r BBC, i ofyn ei ganiatâd i 

ddefnyddio un o'i luniau ar gyfer gwefan 
BBC, iPlayer. Camp anhygoel! 
 
Glan Llyn 
Fe aeth criw o flwyddyn 12 Garth Olwg i Lan 
Llyn am wythnos rhwng Mai 8-12fed fel rhan 
o Gwrs Btec Chwaraeon Lefel 3/

Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni Uned 
Gweithgareddau Ar y Dŵr.  Cafwyd wythnos 
lwyddiannus, heriol a hapus. 
 
Tenis 
Mae'r ysgol ar hyn o bryd yn buddsoddi 
llawer o arian ac ymdrech i godi safon a 
phroffil tenis o fewn yr ysgol. Mae 4 tîm bl.8 
o fechgyn a merched wedi bod yn ymarfer 
am yr 8 wythnos ddiwethaf er mwyn paratoi i 
gystadlu yng nghynghrair y sir o dan 13. 
Chwaraeon ni ein gemau cyntaf yn erbyn 
Ysgol Cardinal Newman lle cafon ni 
lwyddiant mawr. Chwaraeon ni 21 gêm sengl 
ac enillon ni 21, yn ogystal â 12 gêm ddwbl 
lle enillon ni 11. Ymlaen â ni nawr i chwarae 
ysgol Brynteg a Bryntirion. 
 

Pêl-droed Merched 
Ddydd Mercher 24ain o Fai aeth aelodau o 
dîm Bl.8 i gystadlu yn nhwrnamaint 7 bob 
ochr RhCT. Ar ddiwrnod poeth 
iawn...chwaraeodd y merched 9 gêm gan 
golli dim ond 1 ohonyn nhw yn erbyn Ysgol 
Tonyrefail. Fe ddaeth yr ysgol yn 2ail. Roedd 
safon Merched Garth Olwg yn eithriadol o 
uchel. 

Telynorion yn taro tant 

Ddydd Sul Mai 7fed bu’r disgyblion canlynol 

yn canu’r delyn yn Neuadd y Ddinas yng 
Nghaerdydd mewn cynhadledd Gwobrau 

Addysgu Cymru: Elen Griffiths bl 7, Elinor 

Rundle bl 8, Nia Hughes bl 10, Ella Jones-

Iles bl 11 a Morgan Evans bl 11.  Cafodd y 

pump gyfle i gymdeithasu gyda Gweinidog 
Addysg y Cynulliad, Kirsty Williams, fel 

rhan o’r digwyddiad.  Diolch yn fawr i Mrs 

Bethan Roberts am hyfforddi’r disgyblion. 

 
Rygbi 

Llongyfarchiadau mawr i Matthew Iles ac 

Aneurin James a gafodd eu dewis i 

gynrychioli tîm rygbi dan 16 Cymru. Roedd y 

ddau wedi chwarae’n arbennig o dda ac 
mae’n dipyn o gamp cael dau ddisgybl o’r un 

ysgol yn y garfan. Da iawn wir. 

 

Pêl- rwyd 

Llongyfarchiadau mawr i nifer o’n disgyblion 
blwyddyn 8 sy’n rhan o dîm pêl-rwyd 

Llanilltud Faerdref sydd erbyn hyn gan 

bencampwyr dan 13 Cymru. 

 
 

Pêl-fasged 

Llongyfarchiadau i 
Dewi Hobbs a 

Dylan Williams, 

blwyddyn 8 sydd 

wedi cael eu dewis 

i gynrychioli 
Cymru yn nhîm pêl

-fasged dan 14 

Cymru. 
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Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg (tudalen 7) Ysgol Tonyrefail (tudalen 5) 

Gweithdy Clocsio gyda Tudur Phillips 

Gwobrwyo Celf a Chrefft 

Y Tîm Rygbi 

Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn gyda 

Pobl sy'n ein Helpu 

Llwyddiant Celf a Chreft yr Eisteddfod 

Y Côr yn Nghyngerdd Cymorth 

Cristnogol yn Efail Isaf 

Addurno ar gyfer yr Eisteddfod 


