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Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   
Animeiddio yn Nhrefforest 

Agorwyd stiwdios newydd un o gwmnïau animeiddio mwyaf 

ffyniannus Cymru, sef Cynhyrchiadau Dinamo gan y Dirprwy 

Brif Weinidog ddydd Mercher 29 Medi.  

   Mae‟r cwmni, sydd wedi cael cymorth gan Lywodraeth 

Cynulliad Cymru, wedi ehangu ar eu gweithgareddau yng 

Nghaerdydd trwy greu stiwdios newydd gyda‟r cyfleusterau 

diweddaraf yn hen ffatri Rizla yn Nhrefforest, ger Pontypridd. 

   Mae‟r cwmni‟n arbenigo mewn animeiddio digidol 2D, ac 

mae wedi tyfu‟n gyflym i fod yn un o‟r cwmnïau animeiddio 

gorau yng Nghymru. Mae gan y cwmni 75 aelod o staff, sy‟n 

golygu ei fod yn un o‟r cwmnïau cynhyrchu annibynnol mwyaf 

ym maes ffilmiau animeiddio yng Nghymru. 

   Meddai'r Dirprwy Brif Weinidog, Mr Ieuan Wyn Jones, 

“Mae‟n bleser mawr gen i weld cwmni mor gyffrous ac 

uchelgeisiol o Gymru yn llwyddo ar y lefel hon.  

Aron Rhys Evans ac Owen Stickler gyda'r Dirprwy Prif 

Weinidog, Ieuan Wyn Jones ac Alun Ffred Jones 
Bu plant blynyddoedd pump a chwech Ysgol Dolau yn 

mwynhau eu hunain yng ngwersyll yr Urdd, Llangrannog, yn 

ystod eu tymor cyntaf yn ôl yn yr ysgol. Aeth tri deg naw o 

blant a phedwar aelod o staff i‟r gwersyll yng Ngheredigion am 

benwythnos cyffrous o weithgareddau a hwyl. Cafwyd amser 

gwych a thywydd braf iawn. Uchafbwynt eu penwythnos, yn ôl 

y plant, oedd cael cerdded i‟r traeth a chwarae yn y môr. 

Cafodd pob disgybl y cyfle i wneud ychydig o sgïo, gyrru 

cwad, gwibgartio a marchogaeth i enwi ond ychydig o‟r 

gweithgareddau. 

Hwyl yn Llangrannog 

Dathlu'r Goron 

Brian Davies yn cyflwyno llun arbennig i Glenys Roberts  

(Stori tudalen 5) 

Parhad ar dudalen 5 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 3 Rhagfyr 2010 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

24 Tachwedd 2010 
 

Y Golygydd  
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.net  

 

Tafod Elái ar y wê 

http://www.tafelai.net  

Argraffwyr:   

Gwasg  
Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 
Ffôn: 01792 815152 

 tafod elái 

Gwasanaeth addurno, 
peintio a phapuro 

 

Andrew Reeves 
 

Gwasanaeth lleol  
ar gyfer eich cartref 

neu fusnes 
 

Ffoniwch  
 

Andrew Reeves 
01443 407442  

neu  
07956 024930 

 
I gael pris am unrhyw 

waith addurno  
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GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

Cwis  
gyda Keith Davies 

 

8yh, Nos Iau  
18 Tachwedd 2010 

 
Yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 

 

Am wybodaeth 
Ffoniwch 029 20890040 

 

 

Cangen y Garth 
 

 

 

'Dathlu'r Nadolig' 
 

 Nos Fercher  

 8 Rhagfyr  

Amgueddfa Sain Ffagan  
Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

CYLCH 

CADWGAN 

 

 

 

 

 

DR. LOWRI ROBERTS  
yn siarad ar y testun:  

‘Canu Clod y Campau’ 
 

Nos Fercher  
Tachwedd 10 am 8.00yh 

yn Festri Bethlehem, 
Gwaelod y Garth  

 
Trefnwyr:  

Merched y Wawr 

Braf iawn yw cael croesawu dwy athrawes 

newydd i‟n plith – Miss Buddug Harries a 

Mrs Kirstie Rees. Mae Miss Harries yn 

dysgu blwyddyn 5 yr Adran Saesneg a Mrs 

Rees yn dysgu Blwyddyn 1 yr Adran 

Saesneg. Croeso mawr i‟r ddwy. 

 

Yn fuan iawn ar ddechrau‟r tymor, aeth plant 

Dosbarth 6 i Langrannog am yr wythnos. 

Cawsant amser gwych yn gwibgartio, 

marchogaeth, sgïo, nofio, gyrru beiciau 

modur a cheisio taro‟r targed gyda‟r bwa a 

saeth - roedd tipyn o siâp ar un neu ddau! Fe 

gerddodd y plant ddwywaith i lawr dros y 

clogwyn i draeth Llangrannog i gael blasu 

hufen iâ bendigedig y caffi ac fe aethon nhw 

allan am y diwrnod i Fferm Fêl Cei Newydd. 

Fe gawson nhw groeso arbennig yno a chyfle 

i ddysgu sut mae gwenyn yn cynhyrchu mêl 

ac, wrth gwrs……cyfle i flasu‟r mêl! Cafodd 

y plant dipyn o agoriad llygad pan welson 

nhw‟r enwau David Peter Rees Evans wedi 

eu cerfio ar un o‟r  waliau a darganfod mai 

dyna gartref Mr Evans pan yn fachgen bach!  

 

   “O‟r Galon” yw thema plant Dosbarth 3 ac 

maent hwy wedi bod yn ymweld ag orielau‟r 

Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd 

tra bod  plant Dosbarth 4 yn astudio “Tai a 

Chartrefi” ac wedi bod ar ymweliad â Sain 

Ffagan. 

   Fe ddaeth Techniquest â Labordy‟r Sêr i‟r 

ysgol  yn ddiweddar gan mai astudio‟r gofod 

mae plant Dosbarthiadau 5 a 6 y tymor hwn. 

Roedd camu i‟r labordy yn agoriad llygad! 

Roedd y profiad bron gystal â chael mynd 

mewn llong ofod go iawn heibio‟r planedau 

a rhwng y sêr! 

 

Eleni, mae‟r ysgol wedi dewis cefnogi 

elusen U.N.I.C.E.F. er mwyn gallu helpu 

trigolion Pacistan sy‟n dioddef o ganlyniad 

i‟r llifogydd diweddar yno. Fe ddaeth plant â 

chyfraniad i‟r elusen arbennig hon ar 

ddiwrnod ein gwasanaeth Cynhaeaf, yn 

ogystal â bwydydd a nwyddau defnyddiol i  

elusen “Wallich Clifford” i  gael eu 

dosbarthu i bobl ddigartref y ddinas. Diolch i 

bawb am eu cyfraniad. 

 

Llongyfarchiadau i Gethin Rosser ar ennill 

ras sirol trawsgwlad yr Urdd i fechgyn 

Blwyddyn 4. Llongyfarchiadau hefyd i dîm 

Blwyddyn 4 y bechgyn am ddod yn fuddugol 

yn eu ras hwythau ac i dîm bechgyn 

Blwyddyn 5 am ddod yn 3ydd. 

   I ddathlu ras hanner marathon Caerdydd, 

fe drefnodd Miss Harries a Mr Balbini ein 

bod ni yn rhedeg hanner marathon ein 

hunain yn yr ysgol! Felly, ar b‟nawn 

Gwener, Hydref 15ed, gwelwyd holl blant 

Adran Iau yr ysgol allan yn rhedeg mewn 

grwpiau a llwyddodd pob grŵp i redeg 13.1 

milltir yr un. Gyda 20 grŵp yn rhedeg, roedd 

hyn yn golygu bod cyfanswm o 240 milltir 

wedi ei redeg i gyd!! Tipyn o gamp a llawer 

o hwyl! 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Cwmni Martyn Geraint a 
Theatrau Rhondda 

Cynon Taf yn cyflwyno 
pantomeim Cymraeg ar 

gyfer y teulu oll. 
 

Mae Cwmni Martyn Geraint, mewn cyd

-gynhyrchiad gyda Theatrau Rhondda 

Cynon Taf, ar fin dod i‟r Miwni 

Pontypridd gyda‟r pantomeim newydd – 

Martyn Geraint a‟r Lamp Hudol 

(Aladdin).  Yn dilyn llwyddiant y „Losin 

Hud‟ (Hansel and Gretel) y llynedd, 

mae‟r sioe fywiog a chyffrous hon yn 

sicr o hudo a diddanu pobl o bob oed. 

   Mae‟r stori yn dilyn ymgais Abanazar 

y dewin i ddod o hyd i‟r lamp hudol 

fydd yn dod  â chyfoeth anhygoel iddo. 

Ond, mae‟r lamp wedi ei leoli mewn 

ogof bellenig a‟r unig un sy‟n gallu 

mynd i mewn i‟r ogof yw Aladdin.  Mae 

Aladdin yn byw yn Tseina gyda‟i fam, 

Madam Twanci, sy‟n rhedeg tŷ golchi, 

a‟i frawd Washi-Wishi.  Hefyd, mae 

Aladdin mewn cariad â‟r Dywysoges ac 

ar ôl llawer o anturiaethau, jocs, 

caneuon a hwyl, maen nhw‟n cyrraedd 

diweddglo hapus iawn. 

   Mae‟r cast yn cynnwys pump actor 

adnabyddus – Ieuan Rhys (Madam 

Twanci); Catherine Ayers (Aladdin); 

Martyn Geraint (Washi-Wishi); Danny 

Grehan (Abanazar); Lisa Angharad (Y 

Dywysoges). 

   Dywedodd Martyn Geraint, awdur y 

sioe, “Mi fydd y sioe eleni yn adeiladu 

ar y berthynas crewyd y llynedd rhwng 

y perfformwyr a‟r gynulleidfa o bob 

oedran.  Roedd ymateb pawb, boed yn 

blant ysgol neu‟n oedolion yn hynod o 

frwdfrydig – a‟r nod yw i ail-greu‟r 

awyrgylch o chwerthin a mwynhad pur 

yna unwaith yn rhagor. Rhwng dawns a 

chân, golau a sain, perygl a hapusrwydd, 

mi fydd y sioe hon yn wledd i‟r 

synhwyrau !” 

Dyddiadau: 

Y Muni, Pontypridd – 08000 147111 

Tachwedd 24ain – 10.00am + 1.00pm 

Tachwedd 25ain, – 10.00am + 1.00pm 

Tachwedd 26ain, – 10.00am + 1.00pm + 

6.30pm 

Tocynnau £10; £8 (gostyngiadau) 

Marathon Berlin 

Llongyfarchiadau i ddau o fechgyn 

Creigiau, sef Eurof Davies a Gerry 

O‟Beirne ar ôl rhedeg marathon Berlin 

yn ddiweddar. (Llun tudalen 4) 

   Mae‟r ddau sydd yn aelodau o glwb 

rhedeg „Les Croupiers‟ Caerdydd, wedi 

rhedeg nifer o farathonau dros y 

blynyddoedd, ond dyma'r tro cyntaf 

iddynt fentro i Berlin. 

   Yn draddodiadol, mae marathon 

Berlin yn cael ei gynnal ar benwythnos 

diwethaf mis Medi, a fyddech efallai yn 

disgwyl i‟r tywydd fod yn hafaidd iawn. 

Ond nid eleni, yr oedd wedi bod yn 

arllwys y glaw drwy‟r penwythnos yn 

Berlin. Wrth gwrs nid oedd tamaid o 

law yn mynd i amharu ar ein bechgyn 

ni. Y maent yn ddigon cyfarwydd wedi 

ymarfer dros yr haf yng Nghymru !! 

   Mae marathon Berlin yn un o‟r pump 

marathonau pennaf y byd , ac er y glaw, 

yr oedd hynny yn amlwg gyda thua 

40,000 yn disgwyl am y cychwyn yn 

amyneddgar. 

   Ar ôl 5-6 milltir, yr oedd y ddau yn 

mynd yn dda ac yn mwynhau !! 

Cyrhaeddodd Eurof hanner ffordd mewn 

awr a 38 munud, gyda Gerry munud yn 

hwyrach. Er bod y cwrs yn mynd heibio 

i sawl adeilad hanesyddol, yn cynnwys 

yr hen „Wal Berlin‟, yr oedd ein 

bechgyn yn canolbwyntio ar osgoi'r 

pyllau dŵr anferthol. 

   Ar ôl rhedeg am dair awr a chwarter, 

yr oedd y „Brandenberg Gate‟ a‟r 

diwedd mewn golwg. Gyda‟r enillydd 

wedi hen orffen, fe wnaeth Eurof 

groesi‟r llinell mewn 3 awr 18 munud a 

27 eiliad, a Gerry mewn 3 awr 30 

munud a 22 eiliad. 

   I Eurof, dyma ei amser orau erioed ac 

yn profi fod yma fywyd yn yr hen foi‟n 

dal i fod !! 

   Ble nesaf i‟r ddau? Well tra bod Eurof 

yn cael hoe fach, fe fydd Gerry yn 

rhedeg marathon Dulyn ar ddiwedd mis 

Hydref !! 

 

Babis! Babis! Babis! 

Braf cofnodi genedigaeth tri phlentyn 

bach arall yn ystod yr haf/hydref! 

   Ar Awst y 10fed ganed Jac! Mae Jac 

Miles Crosse yn fab i Sara (Ellis-Owen) 

ac Ed ac yn frawd bach i Megan Haf. Er 

taw yn Llundain mae cartre'r teulu bach 

dewisodd Sara roi genedigaeth yn 

Ysbyty Brenhinol Llantrisant - felly 

bydd gan Jac holl hawliau'r Cymro am 

weddill ei oes! Llongyfarchiadau! Dim 

llun y tro hwn - Taid yn rhy brysur! 

Chwarae teg! 

  

Llongyfarchiadau mawr i Rachel 

(Edwards i ni!) a Steven, ar enedigaeth 

Ioan Llwyd ar Fedi'r 7fed - brawd bach i 

Mia Haf ac ŵyr i Byron a Morwen. 

Mae'r teulu bach yn byw ym 

Mhenybont. Pob bendith! 

  

Digwyddais i weld Macsen pan oedd e 

ond deuddydd oed! Ma' fe mor ciwt! 

Trysor bach Dr Angharad a Tom yw 

Macsen ac mae'n frawd i Nia sy'n ddwy! 

Ganed Macsen ddechrau mis Hydref - 

pob bendith i chi'ch pedwar yn eich 

cartref ar Ffordd Caerdydd. 

 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Andrew a Suzanne a'r merched. Bu farw 

Mr Rees, tad Andrew yn ddiweddar. Yn 

Solihull roedd cartref Mr Rees ond 

deuai yn ei dro i ymweld á'r teulu yn 

Creigiau gan daro i mewn i'r oedfa yng 

nghapel y Tabernacl ar y Sul. Gwelir ei 

golli yn fawr - gŵr addfwyn a thyner. 

Yn meddwl amdanoch. 

 

Ysgol Gynradd Creigiau - tipyn o 

glod! 

Yn ystod mis Mehefin eleni derbyniodd 

ysgol Gynradd Creigiau ymweliad gan 

dím o Arolygwyr ei Mawrhydi dan 

arweiniad Mr Len Jones, a bellach mae'r 

Adroddiad clodwiw ar gael i bawb ei 

ddarllen. Mae'n adroddiad arbennig o 

bositif sy'n clodfori gwaith holl blant ac 

aelodau staff yr ysgol. Llongyfarchiadau 

mawr Mr Evans a'r holl staff sy'n 

gyfrifol am wneud ysgol Creigiau yn 

ysgol mor llwyddiannus. Wele ychydig 

o sylwadau Mr Len Jones prif awdur yr 

Adroddiad -  

 'Mae Ysgol Creigiau yn ysgol sydd ag 

amryw o agweddau rhagorol. Ymhlith y 

rhain mae safonau cyflawniad 

disgyblion, ansawdd yr addysgu, a'r 

profiadau o ystod eang a gynigir i'r 

disgyblion. Mae'n ysgol sydd yn 

mwynhau parch yn y gymuned a chaiff 

ei harwain yn dda gan y pennaeth a'r 

corff llywodraethu. Mae'r ysgol yn 

cynnig cwricwlwm cytbwys ac ysgogol i 

ddisgyblion o bob gallu'. 

    Dyfarnwyd chwe gradd un i'r ysgol - 

ac nid ar chwarae bach yr enillir y 

rheini.  

   Llongyfarchiadau mawr Ysgol 

Creigiau! 

Trenau Pontypridd 
 

Mae Middleton Press newydd gyhoeddi 

llyfr o luniau'r rheilffyrdd rhwng 

Pontypridd, y Rhondda, ac Aberafan. 

Mae'n dod ag atgofion am gyfnod pyllau 

glo y Rhondda yn fyw. Mae'r llyfr ar 

werth am £15.95 drwy gysylltu â 01730 

813169  neu www.middletonpress.co.uk 
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Trefnwyd „Noson Ffilm‟ ardderchog 

gan Gyfeillion Ysgol Creigiau yn 

ddiwcddar. Rocdd hyn yn sgîl yr ysgol 

yn prynu peiriant system sain 

amgylchynol ryngweithiol a gafodd ei 

ariannu‟n rhannol gan ymdrechion y 

Cyfeillion. Pcnderfynwyd mai‟r ffordd 

orau i ddathlu oedd drwy gynnal 

dangosiad o‟r ffilm „Alvin and the 

Chipmunks‟.  

   Bu tywyswragedd yn gwerthu popcorn 

a diodydd cyn y perfformiad, a phawb 

yn cydganu „Saturday Night at thc 

Mo v ie s ‟ .  Ro ed d  y n o so n  yn 

llwyddiannus iawn yn ôl barn y plant ac 

fclly‟r disgwyl ydy cynnal mwy o 

„Nosweithiau Ffilm‟ yn y dyfodol. Mae 

syniadau am y ffilm nesa wedi dechrau 

llifo‟i mewn yn barod.  

   Gwnaed £250 o elw ar y noson, fydd 

yn help mawr i dalu am nifer o bethau 

ychwanegol i‟r ysgol. Am ddechrau da 

i‟r tymor!  

Tywyswraig Dawn Miles gyda 

disgyblion yr adran iau.   

Nos Sadwrn  
yn y Sinema  

Priodas Bob Mills a Bethan Calvert, 

Llantrisant (tudalen 6) 

Gwyn Llywarch mab  

 Eiry a Dai Bryer 

Tomos Llywelyn a'i chwaer fawr 

Marged Haf 

Siwan Rainsbury o Gwmni Virgin Vie 

yn coluro Nia Williams (Tudalen 9) Aelodau Clwb y Dwrlyn yn y dorf yn Ffoslas ar gyfer y rasus diwedd mis Medi 

Mali Catrin Oldham gyda'i brawd, 

Steffan, a'i rhieni Simon a Siwan yn 

dathlu yng Nghreigiau 

Eurof Davies a Gerry O’Beirne, 

Creigiau, ar ôl rhedeg marathon 

Berlin  
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Salem Tonteg 
  

Mae aelodau capel Salem yn gyfarwydd 

ag enw merch hynaf ein gweinidog a 

Lynn ei wraig fel Megan Cutts. Wrth 

gwrs mae'r sefyllfa wedi newid ers 

canol Medi gan fod Megan yn briod 

bellach a Robert John Hughes. 

Llongyfarchiadau a‟r dymuniadau gorau 

posibl i‟r ddau trwy gydol eu dyfodol. 

Maent yn ymgartrefu yng Ngwaelod y 

Garth, - cyfle i gadw llygad ar aelodau 

hŷn o'r teulu efallai! 

   Newyddion da yw deall bod Mrs 

Gwyneth Hughes adref o'r ysbyty wedi 

cyfnod cymharol hir yno. Mae llawer yn 

cofio am Gwyneth ac Ieuan Hughes fel 

asgwrn cefn yr Achos yng nghapel 

Bethesda, Llanilltud Faerdref hyd nes 

iddo gau ganol y nawdegau. Ers hynny 

mae Gwyneth wedi bod yn aelod, a 

hefyd diacon, gweithgar yng nghapel 

Salem. Gwerthfawrogir ei theyrngarwch 

yn fawr. Longyfarchiadau hefyd ar 

ddathlu oedran teilwng tra yn yr ysbyty. 

   Mae Miss Jean Jones hefyd, ar 

drothwy dathlu ei phen-blwydd un waith 

eto a dymuniadau gorau iddi. Da yw 

deall ei bod yn gwella yn foddhaol wedi 

ei damwain. Estynnir cydymdeimlad yr 

aelodau iddi ar farwolaeth ei hewythr 

Alfred Boyce, Trehopcyn. 

Mae cyfleusterau newydd y cwmni yn 

Nhrefforest yn wych, a byddan nhw‟n 

hyrwyddo enw da Cymru ymhlith y 

diwydiant ffilm ac animeiddio ledled y 

byd.” 

   Meddai Owen Stickler, Rheolwr 

Gyfarwyddwr Dinamo, “Wrth i ni 

ehangu ein portffolio, gan gynhyrchu 

ffilmiau mwy ar gyfer eu darlledu neu 

eu defnyddio fel hysbysebion, ein 

gobaith yw denu mwy o refeniw, nid yn 

unig i Gynhyrchiadau Dinamo ond 

hefyd i‟r ardal gyfan. Rydyn ni‟n 

ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn 

meithrin talentau lleol o‟r prifysgolion 

o‟n cwmpas, ac edrychwn ymlaen at y 

cam newydd hwn yn ein datblygiad.” 

   Sefydlwyd Cynhyrchiadau Dinamo 

ym mis Hydref 2004 gan ddau 

gyfarwyddwr ffilmiau animeiddio sydd 

wedi ennill gwobrau, sef Aron Rhys 

Evans ac Owen Stickler. 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Dathlu Llwyddiant Prifardd 

Â‟r fro wedi‟i chyfareddu gan 

ddigwyddiadau brynhawn Llun yr 

Eisteddfod Genedlaethol eleni pan  

enillodd Glenys Roberts y goron, 

cafwyd cyfle i ddathlu nos Fawrth Medi 

28 yng Nghlwb Rygbi Pentyrch. „Roedd 

yr ystafell dan ei sang a phawb yn aros 

yn ddisgwylgar tra‟n cael eu diddanu 

gan Bethan Roberts ar y delyn. 

Cyrhaeddodd y prifardd a cherdded i 

mewn i fonllef o groeso cyn cael ei 

thywys i eistedd ar y llwyfan wrth ochr 

y goron. 

   Drwy gyfrwng fideo, cawsom gyfle i 

ail-fyw holl wefr  seremoni y coroni a 

mwynhau‟r cerddi  wrth i  Carol Penri 

ddarllen detholiad ac wrth  i  Gavin 

Ashcroft a Menna Thomas eu canu ar 

alaw a gyfansoddwyd gan  Bethan Bryn  

yn arbennig ar gyfer yr achlysur – alaw 

y bydd Glenys yn cael y fraint o‟i 

henwi. Yn ogystal, „roedd yno dri chôr – 

Cantorion Creigiau, Parti‟r Efail a 

Merched y Garth – pob un yn 

ychwanegu at naws arbennig y noson a 

lywiwyd gan Rowland Wynne. 

 Yn sgîl holi cynnes  Rhys Dafis – a fu 

wrth gwrs, yn athro barddol arni – 

soniodd  Glenys  am rai o‟i phrofiadau 

a‟r hyn a‟i hysgogodd i fynd ati i 

gystadlu. Daeth llu o gyfarchion o‟r 

llawr, rhai yn rhannu atgofion yn 

ogystal â nifer o gerddi wedi eu 

cyfansoddi yn arbennig ar gyfer y 

noson, gan gynnwys dwy gan y 

beirniaid – Mererid Hopwood a Jim 

Jones. Yn anffodus nid oedd yr 

Archdderwydd yn gallu bod yn 

bresennol ond darllenwyd  ei gerdd gan 

Rhys. 

   Noson i‟w chofio â balchder, a 

llawenydd y fro ar orchest Glenys yn 

amlwg. Diolch i‟r gweithgor bach o 

blith aelodau Clwb y Dwrlyn, 

Cymdeithas Gymraeg Llantrisant, 

Merched y Wawr a‟r Tabernacl a fu 

wrthi dan arweiniad Rhys Dafis yn 

rhoi‟r cyfan wrth ei gilydd a llwyddo i 

gadw ambell syrpreis i Glenys yn 

dawel! Do aeth Glenys adre â‟i 

breichiau‟n llawn – blodau, llun 

arbennig ohoni gan Brian Davies, cerdd 

gan Rhys wedi ei fframio yn ogystal â 

llyfr cyfarchion - ond yn sicr bydd 

ganddi hi a‟r teulu lu o atgofion i‟w 

trysori am noson lle cafodd yr ardal 

gyfan gyfle i gyd-lawenhau yn ei 

llwyddiant. 

Croeso 

Croeso mawr i Gareth ac Eleri Evans a 

Gwenno Mai i‟w cartref newydd yn 

Bronllwyn. Mae Gareth yn gweithio i 

Undeb Rygbi Cymru ac Eleri yn 

athrawes yn Ysgol y Creigiau lle mae 

Gwenno hefyd yn mynd i‟r feithrinfa. 

 

Genedigaethau 

Bu‟n gyfnod o ddathlu i ddau deulu ym 

Mhentyrch. 

   Llongyfarchiadau i Wyn a Gill Rees ar 

enedigaeth ŵyr bach, Tomos Llywelyn, 

ar Fedi 28. Pob dymuniad da i Angharad 

a Marc a Marged Haf sydd wrth ei bodd 

ei bod wedi cael brawd bach. 

   Llongyfarchiadau hefyd i Emlyn ac 

Ann Davies ar enedigaeth wyres fach, 

Mared Lleucu, ar Hydref 13. Pob 

dymuniad da i Eirian a Trystan a Deio 

sydd yn hoff iawn o fagu ei chwaer fach 

newydd. 

 

Teithiau Tramor 

Mae nifer o blant y pentref yn mwynhau 

profiadau arbennig ar draws Môr yr 

Iwerydd y mis yma. Mae bechgyn tîm 

rygbi Plasmawr allan yn Vancouver yn 

chwarae tra bod criw arall o‟r ysgol ar 

daith gyda‟r adran Hanes i Efrog 

Newydd a Washington. Pob hwyl iddyn 

nhw. 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

Merched y Wawr 

Casglu hen greiriau yw thema‟r cyfarfod 

nesa ar nos Iau, Tachwedd 11eg am 

7.15yh yn y YMCA. Bydd  yr arbenigwr 

Cyril Evans yno i drafod hen bethau. 

Croeso i chi ddod ag eitem gyda chi. 

 

Clwb Llyfrau 

Byddwn yn cwrdd yng Nghlwb y Bont 

am 8.00yh nos Fawrth , Tachwedd 16eg 

i drafod y nofel “Adenydd Glöyn Byw” 

gan Grace Roberts. Croeso i aelodau 

newydd ymuno â ni i sgwrsio‟n 

hamddenol am y llyfr. 

 

Genedigaeth 

Croeso mawr i Gwyn Llywarch mab i 

Eiry Miles a Dai Bryer, Pontarddulais. 

Mae taid a nain, Gareth a Gina Miles, 

Graigwen wrth eu bodd â‟r ŵyr bach 

newydd. Llongyfarchiadau! 

 

Criw talentog 

Mae‟r grwp Tapas Tuesday erbyn hyn 

wedi crwydro! Mae tri o‟r aelodau o 

Bontypridd bellach yn fyfyrwyr ym 

Mhrifysgol Bangor. Cyn iddynt adael 

am y coleg buont yn cynnal gig  

llwyddiannus yng Nghlwb y Bont. 

Osian Williams, Dylan Ebbsworth a 

Meilyr Geraint yn ogystal â Steffan 

Davies o Gaerdydd yw aelodau‟r grŵp. 

Cawson nhw gyfweliad ar radio GTFM 

a chlywyd un o‟u caneuon.  

Animeiddio 
 (Parhad o dudalen 1) 



yn flin iawn i glywed y newyddion trist. 

Ein cydymdeimlad dwysaf i'r teulu i 

gyd. 

 

   Diolch i Margaret White ac Alan 

James am olygu colofn Llantrisant yn 

ystod y misoedd diwethaf. 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis:Rhiannon Price 

cyrchu‟r wefan, felly manteisiwch ar y 

cyfle, da chi.  Unwaith eich bod chi 

wedi gwneud hynny, fe welwch chi 

wefan liwgar, sy‟n llawn lluniau o‟r 

gwasanaethau sydd ar gael ynghyd â 

lluniau o‟r ardal.   

   Un o‟r prif nodweddion yw‟r cyfle 

ichi „bersonoleiddio‟ yr hyn rydych chi 

eisiau‟i weld.  Yn yr adran „Fy 

Nghymdogaeth‟, fe gewch chi ddewis y 

newyddion a‟r wybodaeth sy‟n 

berthnasol i chi ac i‟ch ardal chi.   

   Felly cofiwch alw heibio i‟r wefan yn 

rheolaidd i gael y newyddion 

diweddaraf gan eich Cyngor chi. 

 

Gair yn eich clust! 

Ydych chi‟n trefnu cyfarfod neu 

gynhadledd?  Fydd eich achlysur yn 

ddwyieithog, neu a fydd rhywun yno 

eisiau defnyddio‟i Gymraeg? Fe all 

Uned Gyfieithu Rhondda Cynon Taf fod 

o gymorth i chi.   

   Mae‟r Uned yn gallu hurio‟r offer 

cyfieithu diweddaraf ichi neu‟ch mudiad 

– ac mae‟r gost yn anhygoel o isel!.  

Mae dewis rhwng setiau o offer is-goch 

ac offer radio, yn dechrau am ddim ond 

£45.00 (+ TAW) y diwrnod gwaith. 

   I gael rhagor o fanylion, cysylltwch 

â‟r Uned ar 01443 744160 neu anfon 

neges i translation-cyfieithu@rhondda-

cynon-taf.gov.uk  

 

Ar y gorwel … 

Toc bydd arolwg defnyddwyr Cymraeg 

eu hiaith parthed y gwasanaeth Cymraeg 

gan y cyngor – mae pob llais yn cyfrif!  

   A chofiwch fod dewis 'da chi bob tro i 

fanteisio ar wasanaethau Cymraeg y 

Cyngor 

Priodasau 

Llongyfarchiadau mawr i Ian (mab 

G w e n d a  a  J o h n  V o i s e y  o 

Donysguboriau) ar ei briodas â Rosie, 

draw yn Iwerddon. Mae‟r ddau deulu 

wrth eu boddau, ac mae Ian bellach 

wedi ymgartrefu yn yr Ynys Werdd. 

Pob hapusrwydd i chi‟ch dau! 

 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i 

Bethan Calvert a Bob Mills ar eu 

priodas ym Mryste, ddydd Sadwrn 25 

Medi. Mae Bethan yn ferch i Margaret a 

R o b e r t  C a l v e r t ,  D a n y g r a i g , 

Tonysguboriau a bu‟n ddisgybl yn 

Ysgol Gymraeg Llantrisant , ac Ysgol 

Gyfun Llanhari. Mae hi a Bob bellach 

yn byw ym Mryste. (Llun tudalen 4) 

 

Swydd newydd 

Llongyfarchiadau arbennig i Dr Mari 

Roberts (merch Glenys a Guto) ar gael 

ei phenodi yn Ymgynghorydd yn 

Ysbyty Brenhinol Gwent.  Bydd Mari 

yn dechrau ei swydd newydd mewn 

ychydig fisoedd. Pob hwyl i ti Mari! 

 

Ymddeoliad 

Mae Tony Williams o Despenser 

Avenue, Llantrisant wedi ymddeol o‟i 

swydd dysgu yn Ysgol Gyfun 

Pontypridd, lle bu‟n athro Mathemateg 

am rai blynyddoedd. 

   Gobeithio'n fawr y caiff iechyd gwell 

a phob hapusrwydd i fwynhau ei oriau 

hamdden 

 

Gwellhad buan 

Dymunwn wellhad buan i Sian Davies, 

Portreeve Close, ar ôl cael llawdriniaeth 

yn ddiweddar. Mae wedi cael gofal 

arbennig gan Geraint ac Elin ers iddi 

dod adre. 

 

Dawn ysgrifennu 

Clywsom yn ddiweddar bod Teilo, ŵyr 

Llinos a Bob Swain o Lantrisant, wedi 

ennill gwobr arbennig iawn mewn 

cystadleuaeth fyd eang, am ysgrifennu 

stori.  Ymddangosodd Teilo ar y teledu 

hefyd, yn siarad am ei stori a‟r profiad 

gafodd yn y seremoni wobrwyo. Da 

iawn Teilo! Dal ati! 

 

Newyddion trist 

Cydymdeimlwn yn fawr iawn â Roy 

Davies a‟i wraig Glenys, ar farwolaeth 

tad Roy yn ddiweddar. Mae Roy a 

Glenys yn byw ym Meisgyn. Roeddem 

Uned Gwasanaethau’r Gymraeg 
Cyngor Rhondda Cynon Taf 

Tŷ Trevithick, Abercynon CF45 4UQ 
01443 744069 

Swyddogiaith@rhondda-cynon-taf.gov.uk 

 

Gwefan newydd Cyngor Rhondda 

Cynon Taf 

Mae llawer o waith wedi digwydd y tu 

ôl i‟r llenni dros y misoedd diwethaf i 

baratoi gwefan newydd y Cyngor. 

   Y disgwyl yw bydd y wefan newydd 

yn barod erbyn yr hydref 2010.  Bydd 

hi‟n wahanol iawn i wefannau blaenorol 

y Cyngor, ac mae‟n cynnwys nifer o 

nodweddion cyffrous newydd. 

   Bydd y wefan yn rhoi cyfle i chi 

gysylltu â‟r Cyngor, a dim ond clicio 

llygoden eich cyfrifiadur sydd ei eisiau.  

Bydd cyfle i chi rhoi adroddiad i‟r 

Cyngor am unrhyw fater sy‟n eich 

trafferthu chi; talu eich treth y Cyngor a 

thaliadau eraill i‟r Cyngor ar-lein; dod o 

hyd i wybodaeth ddefnyddiol; dweud 

eich dweud am gynlluniau a gwaith y 

Cyngor; archebu nwyddau‟r Cyngor, 

megis cadw llyfrau yn y llyfrgelloedd; a 

cyflwyno cais am swydd neu drefnu 

casgliad sbwriel.  Gobeithio bydd rhagor 

o ffurflenni ar gael yn Gymraeg ar eich 

cyfer chi yn y dyfodol.  Os nad oes un ar 

gael rydych chi eisiau‟i llenwi yn 

Gymraeg, rhowch wybod inni. 

   Am y tro cyntaf erioed, fe gewch chi‟r 

cyfle i ddewis eich iaith ar gyfer 

mailto:translation-cyfieithu@rhondda-cynon-taf.gov.uk
mailto:translation-cyfieithu@rhondda-cynon-taf.gov.uk
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www.mentercaerdydd.org 
029 20 56 56 58 

Cwmni Da...... 
Cwrw Da…… 
Rygbi ar Sgrîn  
Deledu Enfawr! 

 
Stafell Gefn ar gael i’w llogi 

(am ddim i aelodau).   
Perffaith ar gyfer partïon 

penblwydd, nosweithiau codi 
arian Cymdeithas Rhieni ac 

Athrawon  
ac ati….. 

 
Am ragor o wybodaeth 

cysylltwch â Rob ar 

01443 491424 

 
Clwb y Bont, 85a Stryd 

Tâf, Pontypridd 

Cyfarfod Blynyddol  
Menter Caerdydd 

 
Nos Lun, Tachwedd 8, 2010 

7pm 
Swyddfa Menter Caerdydd 

42 Lambourne Crescent,  
Parc Tŷ Glas 

 Llanisien 
 

menter@caerdydd.org 

Cwmni Theatr Arad Goch  
yn cyflwyno 

Cwrw, Chips a Darlith Deg 
Nos Wener, Tachwedd 12 

Neuadd Llanofer, Treganna 
7.30pm 

Oedolion: £7 
Myfyrwyr o dan 18: £5 

Tocynnau ar gael drwy gysylltu â’r 
Fenter 

029 20 689 888 
www.mentercaerdydd.org 

 
Noddir y noson gan gynllun  

Noson Allan 

Ffônlyfr 2011 
Mae‟n fwriad gan y Fenter i gynhyrchu 

Ffônlyfr 2011 yn y flwyddyn newydd, 

ac rydym wrthi ar hyn o bryd yn casglu 

enwau ar ei gyfer. 

   Bwriad y Ffônlyfr yw cyhoeddi rhifau 

ffôn ac enwau cyswllt ar gyfer unigolion 

neu fusnesau sy‟n cynnig gwasanaeth 

trwy gyfrwng y Gymraeg yn y ddinas.  

   Rydym yn chwilio am unigolion a 

chwmniau o bob maes gan gynnwys 

cyfreithwyr, adeiladwyr,  cyfrifwyr, 

cwmniau dylunio, gofal plant, tiwtoriaid 

a llawer mwy. 

   Os ydych chi‟n cynnig gwasanaeth 

trwy gyfrwng y Gymraeg neu‟n 

adnabod rhywun fyddai‟n awyddus bod 

yn rhan o‟r Ffônlyfr, cysylltwch â 

Leanne – 20 689888 

leanne@mentercaerdydd.org 

 

Cyrsiau Undydd i Oedolion 
Mae‟r Fenter wrthi‟n trefnu amserlen 

amrywiol o gyrsiau undydd i‟w cynnal 

cyn y Nadolig dan nawdd y Cyngor Sir. 

Fe fydd y cyrsiau i gyd yn cael eu 

cynnal ddydd Sadwrn, Rhagfyr y 4ydd. 

   Mae‟r trefniadau a‟r wybodaeth 

derfynol ar ein gwefan, ac fe fydd y 

cyrsiau yn cynnwys Ffotograffiaeth, 

Blasu Gwin, Gosod Blodau, Coginio, 

Hanes, a Yoga. 

   Ewch i wefan y Fenter am fwy o 

fanylion am ein gweithgareddau i 

Oedolion – www.mentercaerdydd.org 

Cwis Tafarn y Mochyn Du 
Fe fydd cwis nesaf y Fenter yn cael ei 

gynnal Nos Sul, Tachwedd 28 yn y 

Mochyn Du. 8pm. Croeso i bawb! 

Cychwyn 
Eisteddfod 2012 

 

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus 

llwyddiannus dechrau mis Hydref yn y 

Bari pan ddaeth dros 150 o drigolion 

lleol ynghyd i groesawu'r Eisteddfod 

Genedlaethol yn ôl i Fro Morgannwg, 

am y tro cyntaf ers dros ddeugain 

mlynedd. Yn diweddarach yn y mis 

cynahliwyd cyfarfod arbennig i ffurfio 

ffurfio'r is-bwyllgorau lleol ar gyfer yr 

ŵyl a gynhelir yn ardal Llandow o 4-11 

Awst yn 2012. 

'100' 
 

Mae Cwmni Theatr Bara Caws yn falch 

o gael cyflwyno `100' fel ein 

cynhyrchiad nesaf, Tachwedd/Rhagfyr 

2010. 

   Dychmygwch fod yn rhaid i chi 

ddewis un atgof yn unig o'ch bywyd - 

bydd y gweddill yn diflannu am byth.    

Dychmygwch mai'r atgof hwnnw yw'r 

unig beth fydd yn gwmni i chi'n 

d r a g y w yd d .  D y c h m y g wc h  . . . . 

100....99....98 

   Addaswyd y gwaith i'r Gymraeg gan 

Elin Jones, o'r darn a grëwyd gyntaf gan 

Neil Monaghan, Diene Petterle a 

Christopher Heimann. Mae'r ddrama, 

sydd yn gymysgedd rhithiol o symud a 

syniadau yn rhoi cyfle i'r cwmni 

gydweithio ag actorion a choreograffydd 

newydd a chynnig cynhyrchiad 

gweledol, gwahanol, i'n cynulleidfa.   

Bydd 5 actor yng nghynhyrchiad `100' 

a'r cyfarwyddwr yw Tony Llewelyn. 

   Mae'r cymeriadau yn `100' yn cael eu 

gorfodi i ddewis ac i ail fyw'r eiliadau 

hynny o atgof gan ddefnyddio dim ond 

eu cyrff a'u cyd actorion. Cludir ni o 

swyddfa yn Llundain, i ras feiciau 

modur, o ddyfnder coedwigoedd yr 

Amazon i ymyl dibyn bodolaeth wrth i'r 

unigolion geisio cipio un em werthfawr 

o flerwch eu byw a'u bod. 

   Dewiswch rywbeth o blith y cyfan a 

wnaethoch ac a brofoch, a feddylioch ac 

a deimloch .... pa beth yw'r trysor 

drytaf? 

   Yr actorion fydd - Darren Stokes, 

Rhodri Trefor, loan Gwyn, Mared Elliw 

Huws a Sioned Wyn Jones. 

   Perfformir '100' yn Nghanolfan Garth 

Olwg nos Iau 25 Tachwedd 2010 ac yn 

Chapter, Caerdydd ar 26 a 27 

Tachwedd. 

   Meddai Hywel Wyn Edwards, 

Trefnydd yr Eisteddfod: "Cafwyd 

ymateb ardderchog i 'r cyfarfod 

cyhoeddus, a rydym yn edrych ymlaen 

yn awr i gychwyn ar y gwaith caib a 

rhaw o drefnu'r Eisteddfod Genedlaethol 

ym Mro Morgannwg.  Dyma'r cyfle i 

sicrhau eich bod yn chwarae rhan go 

iawn yn y gwaith dros y ddwy flynedd 

nesaf, a gwneud yn siwr bod stamp pobl 

Bro Morgannwg i'w weld yn glir ym 

mhob rhan o'r Eisteddfod, o destun yr 

Awdl yng nghystadleuaeth y Gadair i'r 

darn prawf ar gyfer yr Unawd Bas," 

ychwanegodd. 

  Mae'r Eisteddfod yn croesawu 

ymholiadau gan unrhyw un sydd am fod 

yn rhan o'r paratoadau ar gyfer 

Eisteddfod 2012. Am ragor o fanylion, 

gellir ffonio Swyddfa'r Eisteddfod ar 

0845 4090 400. 

http://www.mentercaerdydd.org
http://www.mentercaerdydd.org
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Llinellau ffôn Cymraeg 
 

Mae llawer o wasanaethau 
yn darparu llinellau ffôn 

Cymraeg. Ewch i 
 

www.cymorth.com  
 

i gael y rhifau ffôn. 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

GILFACH GOCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd.   

E.G.Bowen a Brwydr Prydain 
- Neville Evans  

(Cymdeithas Wyddonol)  

 Nos Lun, Tachwedd 15, 2010 
Yn Ystafell G77, Prif adeilad y 

Brifysgol yn Park Place (gyferbyn a 
Undeb y Myfyrwyr) am 7.30pm 

Clwb Cloncan newydd! 

Dewch i ganolfan chwararae MERLIN'S 

CASTLE, (enw newydd - Jolly 

Jesters!!) Pontyclun, bob bore dydd 

Gwener am gyfle i gwrdd â ffrindiau 

newydd, cael paned a sgwrs yn y 

Gymraeg tra bod eich plant yn chwarae. 

Croeso i bawb! (Dysgwyr hefyd) 1:00 - 

14:30 

£3 i bob plentyn gyda diod a thost am 

ddim i'r plant - Disgownt ar y pris 

arferol! 

   (Dim yn ystod gwyliau ysgol) 

   Cofiwch am ein Clwb Cloncan 

llwyddiannus yng nghanolfan chwarae 

Rumble in the Jungle yn Nhonypandy - 

ob bore Dydd Mawrth 11:00 - 1:00! 

   Am fwy o fanylion ewch i wefan 

Menter Iaith:www.menteriaith.org neu 

cysylltwch â Catrin Reynolds ar 07500 

878 289/catrinreynolds@menteriaith.org  

 

Cwrs Cymraeg i'r Teulu 

Mae Menter Iaith RhCT yn gweithio ar 

y cyd gyda'r Ganolfan Gymraeg i 

Oedolion, Prifysgol Morgannwg 

Hoffech chi siarad Cymraeg gyda'ch 

teulu? Ydych chi'n bwriadu anfon eich 

plentyn i'r ysgol Gymraeg leol? Ydych 

chi'n fam-gu neu dad-cu i blant sy'n 

mynd i ysgol Gymraeg? Os felly, 

ymunwch â'r cwrs blasu Cymraeg 10 

wythnos yma. 

   Cymraeg i'r teulu - Cwrs dysgu 

Cymraeg wedi ei anelu'n benodol at 

anghenion rhieni/gwarchodwyr. 

   Mi fydd y sesiwn gyntaf dydd 

Mercher y 10fed o Dachwedd yn Ysgol 

Gyfun Aberpennar 7:00-8:00yh) Croeso 

i bawb! (Cwrs ar gyfer oedolion yn 

unig) Am fwy o fanylion ac i gofrestru 

eich diddordeb i fynychu'r cwrs yma 

neu gwrs tebyg yn yr ardal cysylltwch â 

C a t r i n  R e y n o l d s  ( S w y d d o g 

Gweithgareddau Teuluol Menter Iaith 

RhCT) ar 07500 878 289/01443 407570 

neu e-bostiwch:  

catrinreynolds@menteriaith.org 

 

Rhoi hwb i’r Dinamo 

Mae cwmni animeiddio Dinamo wedi 

symud i Rondda Cynon Taf ac wedi 

gofyn i‟r Fenter gynnig sesiynau 

anffurfiol i aelodau eu staff yn cynnig 

cyngor a gwybodaeth am y Gymraeg a 

sut i fynd ati i'w ddysgu.  Bydd y 

sesiynau yn rhai anffurfiol ac yn gyfle 

i ‟r  sta ff gael  gwybodaeth am 

Gymreictod yr ardal, yr ysgolion 

Cymraeg, a phigo ambell i air a 

dywediad lan yn ogystal. 

 

Mae Dy Gymraeg Di’n Grêt ! 
Mae‟r Fenter wedi cael gwahoddiad i 

gymryd rhan yn ymgyrch Bwrdd yr Iaith 

“Mae Dy Gymraeg Di‟n Grêt”.  

Ymgyrch yw hwn sydd yn annog rhieni 

ifanc sydd o bosib heb yr hyder i siarad 

Cymraeg i ddefnyddio‟r iaith mewn 

amgylchiadau a lleoliadau anffurfiol.  

Bydd y sesiynau‟n cychwyn ddechrau 

mis Tachwedd yn Ysgol Llyn y Forwyn.    

Mae‟r Fenter hefyd wedi ennill grant 

gan Fwrdd yr Iaith i redeg cynllun teulu 

arbenigol fydd yn golygu gwaith un am 

un gyda rhieni yn eu cartrefi, a bydd y 

gwaith yma hefyd yn dechrau cyn 

diwedd y flwyddyn. 

 

Parti Nadolig Y Porth 
Parc Treftadaeth Cwm Rhondda 

Dydd Sadwrn, Tachwedd 20fed |  

10.30 – 4.00.di, prformancesnds 

Gyda Martyn Geraint, Gwenda Owen, 

Mabon a Mabli 

 

Dewch i weld Siôn Corn yn ei Ogof !! 

Bydd rhaid i chi archebu i weld Siôn 

Corn o flaen llaw £4-50 Plentyn , £1-00 

Oedolyn Mae hyn yn cynnwys anrheg 

i‟r plentyn. I archebu, ffoniwch y Parc 

Treftadaeth ar:  01443 682036 

 

Sesiynau  Iaith a Chwarae  

Rhywbeth newydd i rieni a phlant ifanc 

yr ardal - Sesiynau  Iaith a Chwarae 

trwy gyfrwng y Gymraeg! – Yn 

cychwyn yn y flwyddyn newydd. 

   Dewch i gael hwyl a sbri gyda‟ch 

plentyn a gwneud ffrindiau newydd! 

Rhaglen byr a hwylus dan nawdd 

Sgiliau Sylfaenol Cymru. Y bwriad yw 

rhannu syniadau a gweithgareddau 

amrywiol gyda rhieni a chynhalwyr er 

mwyn iddyn nhw ddeall pwysigrwydd 

rhain yn addysg a datblygiad eu plant. 

   Mae‟r rhaglen yn cynnwys chwe 

sesiwn, pob un yn dilyn thema ac yn 

cynnwys gweithgaredd creadigol, canu 

ac adrodd stori a rhieni a chynhalwyr yn 

cael eu hannog i fenthyg llyfrau darllen 

Cymraeg bob wythnos. 

   Ar ddiwedd y rhaglen, bydd rhieni‟n 

derbyn tystysgrif a bydd y plant yn cael 

anrheg fach. 

   I gofrestru eich diddordeb i fynychu 

neu am fwy o fanylion cysylltwch â 

C a t r i n  R e y n o l d s  ( S w y d d o g 

Gweithgareddau Teuluol Menter Iaith 

RhCT) ar 07500 878 289 /01443 407570 

Dosbarth Cwiltio 

Aeth merched y Dosbarth Cwiltio ar 

ymweliad a Chanolfan Cwilt Cymreig 

Jen Jones yn Llanbed. Cawsom groeso 

cymraeg cynnes gan Jen Jones ei hunan 

ac roedd ganddi ddiddordeb mawryn ein 

cwiltiau ni, gan nad oes llawer erbyn 

hyn yn gwneud y cwilt cymreig 

traddodiadol ar yr hen fframau mawr. 

Cafodd sgwrs hir gyda'n hathrawes Mrs 

Bryant sy'n 95oed, oedd yn gallu dweud 

wrthi am cwiltio yn y Gilfach o'r 30au 

ymlaen.  

   Roeddem i gyd yn rhyfeddu at y 

gwaith llaw cywrain oedd yn yr hen 

gwiltiau ac mae Jen yn credu mai oddi 

wrth y Cymry y dysgodd yr Amish 

gwiltio yn yr Amerig gan eu bod yn 

byw'n agos iawn at y Cymry yn 

Pensylfania. Edrychwn ymlaen at 

groesawu Jen i'r Gilfach 

  

Cymdeithas Hanes  

Mr Walter Jones  Tonyrefail oedd yn 

siarad a'r Gymdeithas Hanes. Daeth a 

hen Fapiau o 1900 er mwyn i ni weld 

sut le oedd Gilfach y pryd hynny. 

Edrychwn ymlaen at groesawu Mr Jones 

y mis nesaf hefyd  

mailto:catrinreynolds@menteriaith.org
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COFEBAU 'SAFE-FIX' 

MEMORIALS 
Cofeb Yw'r Ffordd Orau O Ddathlu 

Bywyd Un Annwyl A Hunodd 
 

Mae cryn amrywiaeth pris rhwng Trefnwyr 

Angladdau a Seiri Maen ar gyfer cofebau 

 

O GOFEBAU NEWYDD,  
I YCHWANEGU ARYSGRIFEN 

GLANHAU AC ADNEWYDDU 

DIOGELU COFEB SIMSAN 

DEWIS EANG O GYNLLUNIAU AR GAEL 
 

Saer Maen Lleol 
Gwasanaeth Ymweliad Cartref 

 

Am fanylion pellach  
cysylltwch ag Elliott 

 

Ffôn Symudol: 07817618377 
 

AWDURDODEDIG GAN B.R.A.M.M. 
SAER MAEN CYDNABYDDIEDIG Y CYNGOR 

EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Siop y Pentre’n ennill gwobr 

Mae ein siop ni yn y pentre‟ wedi dod i‟r 

brig yn yr ardal hon mewn cystadleuaeth i 

ddewis “Siop Orau‟r Gymdogaeth”. 

Cwmni Robert Wiseman, y dosbarthwyr 

llaeth, sydd yn rhedeg y gystadleuaeth a 

byddant yn cyhoeddi enw‟r siop orau dros 

Brydain gyfan ar Ragfyr yr ail. 

Llongyfarchiadau cynnes i Owen a Joanne 

Morris, perchnogion y siop, ar eu 

llwyddiant ac am eu llafur diflino‟n paratoi 

gwasanaeth heb ei ail i‟r pentrefwyr. 

Gobeithio y cant newyddion da eto tua mis 

Rhagfyr. 

 

Merched y Garth 

Mae‟n hyfryd cael llongyfarch dwy o 

aelodau Côr Merched y Garth sydd wedi 

dyweddïo yn ddiweddar. Mae hyn yn 

achlysur arbennig gan fod y ddwy yn 

chwiorydd ac yn ferched i aelod arall o‟r 

côr, sef Siân Jones. Mae Sioned, merch 

hynaf Pens a Siân, wedi dyweddïo â Kris 

Williams o Markham ger y Coed Duon, a‟i 

chwaer Carys wedi dyweddïo â Robert 

Davies sydd yn enedigol o Aberdâr. 

Dymunwn yn dda iawn i chi eich dwy. 

Braf oedd cael croesawu dwy neu dri aelod 

newydd i‟r Côr yn ystod y tymor. Mae 

croeso cynnes i aelodau newydd bob 

amser. Mae‟r Côr yn ymarfer yng 

Nghanolfan y Tabernacl pob nos Lun am 

hanner awr wedi saith. 

 

Lois ar Radio Cymru 

Dyna braf oedd clywed llais Lois, merch 

Celt ac Enfys Hughes, Nantyfelin ar raglen 

Nia ar radio Cymru fore Gwener, Hydref 

8fed. Roedd Nia‟n sôn am elusen radio 

Cymru am y mis, “Pobol yn gyntaf 

Rhondda Cynon Taf”, elusen sydd yn 

cynorthwyo pobol ifanc i fyw yn 

annibynnol, i godi eu hunan hyder ac i fod 

yn ymwybodol o‟u hawliau. Fe soniodd 

Lois ei bod yn byw gyda dwy o‟i ffrindiau 

ym Mhontypridd ac am ei gwaith yn 

gweini a helpu mewn ffreutur pob dydd 

Gwener. Soniodd hefyd am ei diddordebau 

a sut roedd yn treulio ei hamser hamdden. 

Llongyfarchiadau iti Lois. Mi wnes i 

fwynhau gwrando ar dy gyfweliad. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i 

Ann Dixey, Enfys a Meilyr sydd wedi coll 

mam yng nghyfraith a mam-gu yn ystod y 

mis. 

 

Merched y Wawr 

Cafodd Merched y Wawr, Cangen y Garth 

gartref gwahanol ym mis Hydref. 

Croesawyd aelodau‟r gangen i Ganolfan 

newydd y Tabernacl. Daeth Siwan 

Rainsbury o Gwmni Virgin Vie i‟n goleuo 

am hylifau gwarchod y croen a choluro. I 

berson hen-ffasiwn fel fi roedd yn dipyn o 

agoriad llygad i weld yr amrywiaeth o 

hylifau a hufenau y dylem ni ddefnyddio i 

warchod a bwydo‟r croen. Tynnwyd 

blewyn cwta i ddewis model am y nos ac 

roedd Nia Williams wrth ei bodd yn cael ei 

thrawsnewid! Mae‟n debyg nad oedd Colin 

ac Elin yn adnabod y wraig a ddaeth adre 

atyn nhw y nos Fercher honno! Diolch 

Siwan am noson hwylus iawn. (Llun 

tudalen 4) 

 

Hywel Gwynfryn yn ymweld â’r pentref   

Fore Iau, hydref 14eg fe fyddai‟r craff ym 

mysg y pentrefwyr wedi sylwi fod Hywel 

Gwynfryn yn crwydro o amgylch y pentref 

yn sgwrsio gyda hwn a‟r llall. Paratoi rhyw 

bwt bach ar gyfer rhaglen foreol Nia oedd 

e. Bu‟n sgwrsio gydag Eirian Rees a Catrin 

Rhys yn y Ganolfan yn y Tabernacl. Bu‟n 

holi Miles Richards am gefndir a 

thafodiaith y pentref. Cafodd sgwrs gydag 

Owen yn y siop a rhai o‟r pentrefwyr a 

oedd wedi taro i‟r siop i brynu neges. 

 

Y TABERNACL 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Andrew Rees a‟r teulu yn y Creigiau sydd 

wedi colli ei dad yn Solihull yn ystod y 

mis. 

 

Cyfarfod Diolchgarwch 

Cynhaliwyd cyfarfod diolchgarwch gan 

blant yr Ysgol Sul ar Hydref 17fed. Helen 

Prosser lywyddodd y gwasanaeth yn ei 

ffordd feistrolgar arferol a bu‟r plant lleiaf 

yn gwneud cyflwyniad o ddiolch. Daeth y 

gwasanaeth i ben gyda Gwenno Day a 

Steffan West yn arwain y gynulleidfa 

mewn cân hyfryd o ddiolch. Ar ôl y 

gwasanaeth aeth y gynulleidfa i‟r Ganolfan 

i gael paned a sgwrs, tra yr aeth aelodau 

egniol Teulu Twm i ddringo i ben Mynydd 

y Garth. 

 

Merched y Capel 

Cyfarfu Merched y Capel am baned o goffi 

a chlonc yng Nghanolfan Arddio, Efail Isaf 

ddydd Mawrth 12fed o Hydref cyn mynd i 

gerdded ar hyd y llwybr troed wrth ochr y 

Ffordd Osgoi newydd. Cyfarfod nesaf y 

merched fydd y daith i Abaty Cwm Hir ar 

ddydd Mercher, Tachwedd 17eg. Diolch i 

Beti am drefnu‟r daith. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Taid a Nain, Emlyn ac 

Ann Davies Pentyrch ar enedigaeth eu 

hwyres fach, Mared Lleucu. Merch fach 

Eirian a Trystan. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis 

Tachwedd  

Tachwedd 7fed Gwasanaeth Cymun o dan 

ofal ein Gweinidog 

Tachwedd 14eg Y Parchedig Aled 

Edwards 

Tachwedd 21ain Oedfa Deuluol 

Tachwedd 28ain Mr Emlyn Davies 
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COR
NEL

 

y 

Pla
nt 

Helpu’r plant mwyaf 
difreintiedig 

 
Mae mudiad Merched y Wawr ac elusen 

Achub y Plant wedi lansio ymgyrch 

arbennig er mwyn helpu‟r plant mwyaf 

difreintiedig ledled y byd a hefyd yma yng 

Nghymru. 

   Yn ystod 2010 a 2011 bydd yr aelodau yn 

annog pawb i gasglu hen ffonau symudol a 

chetris inc fel y gellir eu hailgylchu i godi 

arian ar gyfer gwaith yr elusen yn sicrhau 

fod pob plentyn yn cael pethau sylfaenol fel 

bwyd maethlon, dŵr glân, gofal iechyd, 

addysg ac amddiffyniad. 

   Mae’r Mudiad am gefnogi ‘POB UN’, 

ymgyrch ryngwladol fwyaf Achub y Plant i 

geisio atal wyth miliwn o blant dan bump 

oed rhag marw yn ddiangen o afiechydon y 

gellir eu trin yn rhwydd ac yn rhad iawn fel 

dolur-rhydd, malaria a‟r frech ieir.  Yn yr un 

modd maent am gefnogi gwaith yr elusen 

yma yng Nghymru i sicrhau bod y plant 

tlotaf yn ein cymdeithas yn cael chwarae 

teg. 

   Ar gyfartaledd bydd yr elusen yn derbyn 

£1.00 am bob cetris inc a £5.00 am bob hen 

ffôn symudol a fydd yn cael ei ailgylchu. 

· Mae cyn lleied â £1 yn gallu prynu 5 

pecyn o bast cnau sy‟n cynnwys 500 

calori a‟r holl faeth sydd ei angen i 

fwydo plentyn am y dydd. 

· Mae £3.00 yn gallu prynu rhwyd mosgito 

sy‟n atal plentyn rhag dal malaria, yr 

afiechyd sy‟n lladd y nifer fwyaf o blant. 

· Mae  £50 yn gallu prynu Cit Cymorth 

Cyntaf i bentref cyfan yn Affrica. 

· Mae £500 yn prynu pabell sy‟n fan 

chwarae saff i blant sy‟n cael eu dal 

mewn argyfyngau fel y rhai yn Haiti ac 

ym Mhacistan yn ddiweddar. 

· Mae £5000 yn ddigon i hyffordd dwy 

fydwraig am flwyddyn.  

· Mae £50,000 yn ddigon i adeiladu dwy 

ysgol newydd yn Liberia. 

   Lansiwyd yr ymgyrch yn ystod    

Penwythnos Preswyl Mudiad Merched y 

Wawr ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant 

yn Llanbedr Pont Steffan yng nghwmni'r 

gyflwynwraig Heledd Cynwal sydd yn 

Llysgennad i Achub y Plant. 

   Meddai Heledd: “Fel Llysgennad i Achub 

y Plant ac fel aelod o Glwb Gwawr 

Llandeilo wy‟n hynod falch fod y ddau 

fudiad pwysig wedi dod at ei gilydd eleni er 

mwyn lansio'r ymgyrch yma.  

   “Rwy’n fam i dri o blant bach o dan bump 

oed ac mae clywed yr ystadegau a gwybod 

bod cymaint o blant bach yn marw yn 

ddiangen bob blwyddyn yn fy nghyffwrdd 

i‟r byw. Mae cyn lleied â £5 yn gallu mynd 

ymhell i wneud gwahaniaeth mawr. Felly 

rwy‟n galw ar bawb i fynd ati i roi'r hen 

ffonau symudol yna sydd wedi eu stwffio i‟r 

drâr a‟r cetris inc yna fyddai fel arall yn 

mynd i‟r bin i aelodau Merched y Wawr ac 

yn dymuno pob llwyddiant i‟r ymgyrch.” 

   Ychwanegodd Mererid Jones, Llywydd 

Merched y Wawr: “Fel Mudiad i ferched 

yma yng Nghymru, mae Merched y Wawr 

yn cwmpasu mamau; neiniau a modrybedd. 

Mae gennym i gyd gysylltiad â phlant mewn 

rhyw fodd.  

   “Mae'r ystadegau am gyflwr plant yma 

yng Nghymru ac ar draws y byd yn 

frawychus, ac rydym fel Mudiad drwy ein 

hymgyrch i gasglu ffonau symudol a chetris 

inc o beiriannau argraffu, yn gobeithio y 

gallwn wneud gwahaniaeth. Rwyn cymell 

pawb i ymuno yn yr ymgyrch - mewn 

ysgolion, mewn swyddfeydd, mewn 

ffatrioedd. Peidiwch â thaflu i'r sbwriel ond 

taflwch i focs Merched y Wawr er mwyn 

rhoi blwyddyn braf i blentyn bach.” 

   Am fwy o wybodaeth am sut y gallwch 

chi helpu, cysylltwch ag Achub y Plant ar 

0790 993 7218 

  e.haf@savethechildren.org.uk  neu 

Swyddfa Merched y Wawr ar 01970 611 

661 swyddfa@merchedywawr.com  

Lliwiwch y ddau greadur yma  

o blaned arall 

mailto:e.haf@savethechildren.org.uk
mailto:swyddfa@merchedywawr.com
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  C      

C R O E S A I R 

  L      

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 15 Tachwedd 2010 

Ar Draws 

1. Dodi abwyd (7) 

5.  Brwydr (3) 

8.   Aeron y rhosyn gwyllt  (6) 

9.  Llif dan yr wyneb (5) 

11. Llog cyfansawdd (5) 

12. Medrus (7) 

13. Metal culed (6)  

15. Cylch i'w wisgo ar fys (6) 

18. Rhannau o air (7) 

20. Y llythyren olaf yn yr wyddor 

 Roeg (5) 

22. Erfyn (5) 

23. Plymio (6) 

24. Gwneud yn un (3) 

25. Di-nod (7) 

 

I Lawr 

2. Botwm bol (5) 

3. Defosiynol (7) 

4. Dynesiad ( 6)  

5.  Math o almanac (7) 

6.   Cysegriadau neu 

       ffyddlondebau cryfion (10) 

7.   Basn (4)  

10. Camarwain (10)  

14. Lladd ar (7) 

16. Ynfytyn serchog (7)   

17. Lle i buro eneidiau (6) 

19. Cylla (4) 

21. Dechrau tyfu (5) 

1 1 2  3  4  5 5 5  6 

7        7 8    

9 8       9     

10       10      

11      12       

     12        

13  14     15 16     

 15    16 17 17  18  19  

18    19    20  21   

   21    22      

22      23       

     24        

24     25        

Atebion Hydref 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

 

1 T  B 3 A 4 A 5 A 6 FF 7 

LL U G A E R O N  C R U D 

9 TH  B  E  I  E  R  

D I B A I D  A D R E F U 

12 A  N  I  W   11 I 12 

Y N Y D  G E N E U F O R 

16   O    17  CH    

C E R D I N E N 17 E B O L 

 L    E  E 20 L  E  

F E S T R I  S  D  R  

 I  I  D  A  R  A  

C R W N  I S O M E R I G 

 CH  C  O  L  M  D  

YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG 

TONYREFAIL 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Miss Cathrine Jenkins 

ar achlysur ei phriodas â Mr Mark Owen 

- oddi wrth holl blant a staff yr ysgol. Fe 

fydd Mrs Owen arall nawr yn gweithio 

yn yr ysgol! 

 

Genedigaeth 

Diwrnod yn unig ar ôl gorffen yn yr ysgol 

rhoddodd Mrs Fletcher enedigaeth i 
fachgen bach sef Evan Wyn. 

Llongyfarchiadau mawr iddi hi a‟i gŵr 

Nick ar achlysur mor hapus.  

 

Cyngor yr Ysgol 

Cynhaliwyd etholiadau yn yr ysgol i blant 

Bl 1 – 6 i ethol cynrychiolwyr i fod ar y 

Cyngor Ysgol. Daeth y 12 canlynol i‟r 

brig sef -  Bl1 Leon Davies a Maisey 

Matthews, Bl2 Iwan Price a Alice 

Maidment-Davies, Bl3 Asha Magni a 

Keeley Adams, Bl4 Jac Welsh a Alice 

Kelly, Bl5 Meaghan Euston a Rhys 

Charles, Bl6 Alisha Rosser a Carys 

Owen. Maent yn awyddus i weithio‟n 

galed ar ran holl ddisgyblion yr ysgol. 

 

Clybiau Ysgol 

Eto eleni mae‟r clybiau ar ôl ysgol i‟r 

adran Iau yn profi'n boblogaidd iawn. 
Mae rhai o'r clybiau yn cael eu cynnal 

gyda chymorth E3 sef y clybiau pêl 

droed, pêl rwyd a dawnsio stryd. Mae 

cyfle hefyd i‟r plant fynychu'r Urdd, 

Clwb Cadw‟n Iach a‟r Clwb Celf. 

 

Cofio T. Llew Jones 

Cynhaliodd yr ysgol wythnos o 

weithgareddau i gofio am yr awdur a‟r 

bardd T. Llew Jones. Roedd y 

dosbarthiadau wedi mwynhau casglu 

ffeithiau amdano, ymysg nifer o 

weithgareddau eraill. 

 

Ymweliad 

Thema yr Adran Iau y tymor hwn yw 

„Aur Du‟ a daeth Mr Mike Richards o 

Maerdy i siarad gyda‟r disgyblion am ei 

waith fel glöwr yng Nghwm Rhondda. 

Cafwyd cyfle i wrando ar ei hanes ac i 
holi cwestiynau. Diolch yn fawr iawn 

iddo am rannu ei brofiadau gyda phlant 

yr ysgol. 

 

Llangrannog 

Aeth 46 o ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 

am benwythnos i Langrannog. Diolch yn 

fawr i‟r athrawon am eu gwaith caled yn 

ystod y penwythnos. Hebddynt hwy ni 

fuasai'r penwythnos yn bosibl. Roedd 

pawb wedi  cael profiadau bythgofiadwy 

ac roedd yr haul wedi gwenu trwy‟r 

penwythnos! 
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Newyddion Rygbi 

Dechrau gwych i‟r tymor gyda nifer o 

fechgyn Dolau wedi llwyddo ennill lle yn 

sgwad dan 11 ysgolion Pontypridd. 

Llongyfarchiadau i Ieuan Pring, Liam 

Bradford, Iwan Griffith, Dewi Cross a 

Thomas Roderick. 

   Chwaraewyd ein gemau cyntaf yn 

erbyn ysgolion lleol Penygawsi, Llanhari, 

Llwyn Crwn a Phontyclun. Er mai gemau 
cyfeillgar oeddent, roedd na gystadlu 

brwd ymysg y bechgyn - gyda Dolau yn 

ennill 3 allan o‟r 4 gêm. Da iawn chi, 

daliwch ati am weddill y flwyddyn! 

 

Mr Urdd 

Mae Mr Urdd wedi bod yn brysur iawn 

… mae wedi bod ar daith o amgylch 

ysgolion Morgannwg Ganol. Buodd Mr 

Urdd yn ymweld â Dolau - dysgodd y 

plant beth yw‟r Urdd a phwrpas bod yn 

aelod a chanu‟r gân „Hey Mistar Urdd!‟. 

 

Llangrannog 

Bu plant blynyddoedd pump a chwech yn 

mwynhau eu hunain yng ngwersyll yr 

Urdd, Llangrannog, yn ystod eu tymor 

cyntaf yn ôl yn yr ysgol. Aeth tri deg naw 

o blant a phedwar aelod o staff i‟r 

gwersyll yng Ngheredigion am 

benwythnos o weithgareddau hwyl a 

chyffro. Cafwyd penwythnos gwych a 

thywydd braf iawn. Uchafbwynt eu 

penwythnos, yn ôl y plant, oedd cael 

cerdded i‟r traeth a chwarae yn y môr. 

Cafodd pob disgybl y cyfle i wneud 

ychydig o sgïo, gyrru cwad, gwibgartio a 

marchogaeth i enwi ond ychydig o‟r 

gweithgareddau. 

 

Gary Constable 

Daeth Dr Gary Constable ar ymweliad i‟r 

ysgol er mwyn cefnogi a rhoi cymorth i‟r 

plant wrth ddysgu am y corff fel rhan o‟u 

thema. Gwnaeth Dr Constable siarad am 

bwrpas rhai o organau‟r corff , sut mae 

bwyd yn treulio a sut i gadw‟r corff yn 

iachus. Diolch yn fawr am ei wybodaeth 

ac edrychwn ymlaen ato ddod yn ôl i ateb 

ein cwestiynau pellach. 

Ysgol Dolau Ysgol Gynradd 
Gymunedol 

Gymraeg 
Llantrisant 

Llangrannog 

Cawsom benwythnos llwyddiannus 

iawn unwaith eto yng Ngwersyll yr 

Urdd Llangrannog eleni. Gadawodd 

disgyblion o flwyddyn 5 a 6 yr ysgol 

brynhawn ddydd Gwener, 24ain o Fedi 

yn gyffro i gyd, gyda rhai o‟r rhieni‟n 

ffarwelio wrth glwyd yr ysgol.  Cawsant 

gyfle  wedi iddynt gyrraedd i 

gymdeithasu gyda phlant o‟r ysgolion 

eraill yn yr ardal.  Braf oedd gweld y 

plant yn cymdeithasu‟n dda gyda‟i 

gilydd.  Dechreuodd y gweithgareddau 

mwy neu lai yn syth wedi i ni gael 

cyflwyniad gan Lowri, un o reolwyr y 

Gwersyll, ynglŷn â rhai o‟r rheolau sydd 

ganddynt.  Wedi iddynt gwblhau rhai 

o‟r gweithgareddau, cawsant noson o 

gemau potes a thwmpath; yn sicr roedd 

rhai yn fwy eiddgar i ddawnsio nag 

eraill!  Yn dilyn yr epilog yn hwyrach, 

roedd hi‟n amser gwely.  Er hynny, bu‟r 

plant, a‟r athrawon ar ddihun tan oriau 

mân y bore, gan fod rhai yn rhy gyffrous 

i gysgu!  Roedd criw o fechgyn hyd yn 

oed wedi gwisgo am 2:30yb gan fod 

rhywun wedi dweud wrthynt ei bod hi‟n 

amser codi!  Roedd plant bach cysglyd 

wedi ymuno â‟r athrawon amser 

brecwast, ond pob un yn barod i 

ddechrau ar weithgareddau‟r dydd. 

Cawsant gynnig i fynd am dro lawr i‟r 

traeth i gael hufen iâ a danfon neges 

mewn potel.  Yn hwyrach y noson 

honno, roedd y plant yn gyffro i gyd 

wrth baratoi am y disgo. Gwelsom rhai 

o  d a l e n t a u  d a wn s i o ‟ r  p l a n t !  

Cyrhaeddom nôl yn yr ysgol am 4:00yh, 

gyda phawb yn barod am seibiant yn 

sicr.  Diolch i‟r holl staff a fynychodd y 

Gwersyll; Mr S. Williams, Mrs L. Veck, 

Miss R. Jones, Mrs B. Woodward a 

Miss Ff. Jones.   

 

Cynhaeaf 

Daeth Mrs Eirian Samuel o Gymorth 

Cristnogol i siarad yn ein gwasanaeth 

Cynhaeaf eleni.  Buodd hi‟n sôn am eu 

prosiect nhw, sef y cynhaeaf yn 

Afghanistan ac roedd pob un wedi 

gwrando‟n astud.  Roedd rhai o 

ddisgyblion blwyddyn 6 wedi cymryd 

rhan yn y gwasanaeth hefyd yn 

cyflwyno‟r Cynhaeaf.  Casglwyd arian 

ar gyfer ymgyrch Cymorth Cristnogol a 

chasglwyd llawer o fwyd a fydd yn cael 

ei ddosbarthu‟n lleol gan Fanc Bwyd 

Pontyclun.  Diolch i bob un a 

gyfrannodd ac am eu gwaith caled. 

Mae‟r tymor newydd yn prysuro gyda 

llawer o bethau hwylus a diddorol yn 

digwydd yng Nghastellau. Gwnaethom 

ffarwelio â sawl un ar ddiwedd tymor yr 

Haf ond yn croesawu eraill ar ddechrau‟r 

tymor newydd. 

   Pob hwyl i Miss Elin Williams yn ei 

swydd fel athrawes ddosbarth yn ysgol 

Coed y Gôf, i Miss Laura Thomas sydd 

bellach wedi dechrau ar gwrs addysg yng 
Ngholeg y Drindod, a hefyd i ddisgyblion 

Bl 6 gynt wrth iddynt fentro i diroedd 

newydd  Ysgol Gyfun Gartholwg. 

   Estynnwn groeso i  Mr Iwan James a 

ddaeth atom fel Arweinydd y Dysgu yng 

Nghyfnod Allweddol 2 ac athro 

Blwyddyn 6. Mae ei ddawn farddonol 

wedi swyno‟r disgyblion a‟r staff 

ynghyd! Croeso hefyd i Miss Siân John 

sydd bellach yn gynorthwywraig dros dro 

ym Mlwyddyn 1. 

 

Chwaraeon 

Mae‟r timoedd rygbi a phêl droed wedi 

bod wrthi dros yr wythnosau diwethaf. 

Bu‟r gêm rygbi  erbyn Ysgol Llwyn 

Crwn yn un gyffrous gydag olwyr a 

blaenwyr yr ysgol yn cydweithio‟n dda 

iawn. Sgoriodd y tîm deuddeg o geisiau i 

gyd. Da iawn chi! 
   Cafodd Blynyddoedd 3 a 4 gyfle i 

chwarae mewn gêm bêl-droed, a braf 

oedd gweld agwedd bositif a chefnogaeth 

gref. Y sgôr terfynol oedd 6 – 1. 

Perfformiodd Beca Jones yn wych fel gôl 

geidwad yr ysgol. 

 

Ymweliadau 

Aeth Bl 2 a 3 ar ymweliad i Fforest Fawr 

ger Castell Coch i arsylwi ar arwyddion 

yr Hydref a dysgu am fywyd gwyllt y 

goedwig. 

 

Ymwelwyr 

I gyd-fynd â gwaith y dosbarthiadau 

Meithrin ar liwiau daeth y dynion tân i 

gloriannu gwaith yr wythnos ar y lliw 

coch. 

   Fel rhan o waith thema Blwyddyn 1 -  

“Pobl sydd yn ein helpu” -  daeth dwy o 
famau yr ysgol i ymweld â‟r dosbarth –

Mrs. O‟Dell y nyrs a mam Taliesin, a 

Tean Pateman sydd yn gweithio fel 

fferyllydd yn Y Beddau. Diolch yn fawr 

i‟r ddwy am baratoi mor drwyadl. 

   Daeth mam-gu Chloe - Mrs. Blight -  i 

Flwyddyn 1 a 2 i sôn am ei bywyd fel 

plentyn yn Yr Affrig. 

   Diolch i Mr Brian Davies am ymweld â  

Bl 2 a 3. Roedd y disgyblion wrth eu 

boddau yn trin a thrafod arteffactau 

Celtaidd. 

Yr ysgol yn y gymuned 

Fel rhan o ddathliad Gŵyl  Cynhaeaf 

Capel Castellau, derbyniodd  Blwyddyn 1 

a 2 wahoddiad i greu posteri a “chollage” 

er mwyn addurno‟r capel. Diolch i‟r 

disgyblion am greu gwaith deniadol dros 

ben. 

   Derbyniodd  y disgyblion canlynol 

wobr gymunedol D.I.Williams o £60 am 

eu hymroddiad tuag at eu gwersi 
cerddoriaeth yn yr ysgol: 

Celyn Jones – telyn. James Knott – 

sacsaffon. Bethany Colcomb – ffidil. 

Matteo Hassan - gitâr. Llongyfarchiadau 

mawr iddynt. 

Ysgol 
Gynradd 
Gymraeg 
Castellau 
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Dr Gary Constable 

Rygbi y Dolau 

Ysgol Llantrisant yn Llangrannog 

Yr hanesydd Mr Brian Davies 

Côr Merched y Garth yn cloi'r noson yng Nghlwb Rygbi 

Pentyrch i ddathlu Coroni Glenys Roberts 

Ysgol Castellau yn y goedwig ac  

ymweliad y Frigâd Dân 

Ysgol Creigiau 

Yn y Fferm Fêl 

Yn harbwr Cei Newydd 

Cystadleuwyr trawsgwlad yr Urdd 
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Ysgol  
Heol-Y-Celyn 

 
Mae plant Ysgol Heol-y-Celyn yn barod 

wedi cael dechrau prysur, llawn hwyl i‟r 

flwyddyn addysgol newydd. Mae Adran y 

Babanod wedi mwynhau ymweliad gan y 

plismon lleol, y frigâd dân a‟r tîm achub 

mynydd fel rhan o‟u gwaith am bobl sydd 

yn ein helpu. Un o‟r uchafbwyntiau oedd 

cyfle i‟r plant edrych tu mewn i‟r injan  

dân  a helpu‟r dynion tân i brofi'r pibelli 

dŵr i wneud yn siŵr fod pŵer y dŵr yn 

gywir. 

   Mae plant yr Adran Iau wedi bod yn 

brysur hefyd. Bu plant blwyddyn 3 a 4 am 

dro hanesyddol o amgylch Rhydyfelin 

gyda Mr Brian Davies o Amgueddfa 

Pontypridd, ble y bu iddynt ddysgu nifer o 

ffeithiau hanesyddol am yr ardal leol yn 

ystod y ganrif ddiwethaf. Bu‟r plant yn 

ymweld â‟r Amgueddfa ym Mhontypridd 

gyda'u gwaith Gwyddoniaeth hefyd. 

Dysgodd y plant am „synhwyrau‟ a drwy 

brofi ac ymchwilio dysgwyd sut mae ein 

synhwyrau yn datblygu a thyfu. 

   Fel rhan o ddatblygiad parhaol bywyd 

ysgol mae grŵp o blant wedi bod yn rhan 

o fenter i godi eu hunan hyder  a‟u 

cymhelliad tuag at waith. Mae‟r 

dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan 

hyfforddwr „Sporting Stars‟ ac yn profi i 

fod yn boblogaidd a gwerthfawr i bawb 

sy‟n ymwneud â‟r fenter. 

   Daeth ymwelydd arbennig i‟r ysgol 

ddydd Gwener ddiwethaf sef Mr Urdd. 

Cafodd groeso cynnes iawn. Mae‟r plant i 

gyd yn hynod o frwdfrydig i gymryd  rhan 

yn yr holl weithgareddau a gynigir gan yr 

Urdd yn ystod y flwyddyn. Mae 

blynyddoedd 5 a 6 yn barod yn cynhyrfu 

wrth feddwl am fynd am benwythnos i 

Langrannog. 

   Mae holl glybiau/gweithgareddau 

allgyrsiol yr ysgol wedi cychwyn ac yn 

profi i fod yn llwyddiannus iawn. Mae 

plant o flynyddoedd 2 i 6 yn cael y cyfle i 

gymryd rhan mewn gymnasteg, pêl-rwyd, 

rygbi, pêl-droed, dawnsio disgo, clwb 

Technoleg Gwybodaeth a llawer mwy. Da 

iawn chi blant a staff! Rydym yn ogystal 

yn rhedeg clwb newydd y flwyddyn yma 

sef y Clwb Pyramid sydd yn anelu i godi 

hunanhyder plant ifanc. Mae‟n bleser 

gweld nifer o blant brwdfrydig yn ymuno 

â‟r clwb gan fod datblygu hunan hyder a 

hunan falchder yn rhan holl bwysig o 

ddatblygiad plentyn. 

   Rydym yn falch iawn o dîm rygbi‟r 

ysgol sydd wedi chwarae ac ennill rhai o 

gemau cyfeillgar rhwng gwahanol 

ysgolion. Rhaid i ni longyfarch yn fawr 

rhai o'r bechgyn sy‟n chwarae rygbi yn yr 

ysgol ar eu llwyddiant yn cyrraedd y 

sgwad rygbi  rhanbarthol (district rugby 

squad) sef Calyde Rumbelow, Chad 

Davies, Connor Rowe, Dewi Matthews a 

Thomas George. Da iawn chi fechgyn! 

Ysgol Gyfun Garth Olwg 
 

Taith i’r India  
- Haf 2010 

Gan Elinor Rhys,  
Blwyddyn 13 

 
Ces i fy newis i gynrychioli Cymru 

ar daith ryngwladol i India ym mis 

Awst 2010 gyda‟r Girl Guides.  Es 

i â phedair o ferched eraill o 

Gymru fel rhan o grŵp o 26 o‟r 

Deyrnas Unedig.  Roeddem yn 

mynd i aros am ddigwyddiad 12 

diwrnod (Darganfod eich Potensial 

IV) yn un o bedwar canolfan Guiding y 

byd, Sangam, ar ymylon Dinas Pune.  Yn 

cymryd rhan yn yr un rhaglen roedd 4 o 

ardaloedd arall o'r India, 7 o Hong Kong, 

4 o’r Deyrnas Unedig a’n grŵp ni o 26.  

Ymysg y gweithwyr a‟r gwirfoddolwyr 

roedd cynrychiolaeth o‟r UDA, Japan, 

Moroco, Malaysia, Slofenia, Hwngari a‟r 

DU. 

   Roedd cwpwl o bethau sylwon ni’n 
syth am yr ardal.  Y cyntaf oedd y tlodi, 

gyda slymiau ar draws yr heol o‟r 

ganolfan a nifer o gardotwyr yn gofyn i ni 

am arian wrth i ni grwydro tua‟r dref wrth 

gyflawni ein tasgau ac ati.  Roedd yn 

anodd gorfod dweud “Na” i bob un, ond 

buasai wedi bod yn llawer anoddach 

unwaith i chi ddechrau rhoi i un person.  

Yr ail beth oedd cyfaint ac amrywiaeth y 

traffig!  Roeddem yn aros ar ymyl prif 

heol 6-lôn - roedd ei groesi yn eithaf 

profiad - a‟r heolydd yn llawn o geir, 

bysiau, loriau, faniau, beiciau, ond y 

mwyaf poblogaidd oedd beiciau modur a 

rickshaws. 

   Fel rhan o raglen Sangam, cawsom 

gyfleoedd i siopa a chrwydro‟r ardal, 

trwy ddilyn heriau yn ein grwpiau ac yn 

ystod yr ychydig o amser rhydd gawsom 

ni. Cafodd pawb y cyfle i brynu saris pan 

aethom ni i Laxmi Road am y bore. 
Prynodd rhai siwtiau punjabi hefyd a 

daeth teiliwr i Sangam i‟n mesur ar eu 

cyfer. Tua diwedd y digwyddiad, 

cynhaliwyd prynhawn Indiaidd lle 

gwisgodd pawb eu gwisgoedd Indiaidd a 

chawsom bryd traddodiadol yn eistedd ar 

lawr, gyda phlatiau wedi‟u gwneud o 

ddail banana.  Chwarae teg, roedd pob 

pryd bwyd yno yn hynod o flasus, yn 

enwedig y deisen pen blwydd ges i ar fy 

mhen-blwydd yn ddwy ar bymtheg tra 

oedden ni yno.  Diwrnod anhygoel yn 

cynnwys dawnsio a ffilm Bollywood! 

   Prif ffocws y daith oedd y prosiect 

cymunedol a barhaodd am bedwar 

diwrnod. Gwahanodd y grŵp cyfan i dri 

lleoliad - hostel i ferched, ysgol Marathi i 

ferched, a Maher. Mae Maher yn 

ganolfan achub i fenywod sydd â 

phroblemau meddyliol o bob math, a 
dyma lle es i. Peintio‟r pedwar prif wal ar 

falconi‟r llawr cyntaf wnaethon ni, a 

pheintio murlun ar thema‟r amgylchedd 

ar y pedwar wal lai. Pob diwrnod roedd 

cyfnodau rhyngweithio gyda naill ai‟r 

menywod neu‟r plant. Roedd gweithio 

gyda‟r menywod yn gallu bod yn anodd 

gan fod rhaid goresgyn y ffin feddyliol, 

a‟r ffin ieithyddol, ond roedd llwyddo yn 

wobr ynddo‟i hun. Clywsom am hanesion 

cwpwl o‟r menywod,  a rhai ohonynt yn 
dorcalonnus o drist.  Er enghraifft, roedd 

un fenyw oedd wedi bod yn byw mewn 

tai bach cyhoeddus am bedair blynedd 

cyn iddi gael ei ffeindio gan reolwr banc 

a‟i chymryd i Maher. Bellach mae‟n byw 

yn „granny home‟ 

   Wedi’r digwyddiad yn Sangam, 

arhosodd y 26 ohonom o‟r Deyrnas 

Unedig mewn gwesty yn Mumbai am 

dair noson. Yma daethom yn fwy o 

dwristiaid gan fynd ar daith bws o 

amgylch y ddinas. Stopion ni i grwydro 

tŷ Ghandi, a‟r Dhobi Ghat - golchdy awyr 

agored - a gwelsom y „Gateway of India‟. 

Teithiom draw i „Elephanta Island‟ un 

diwrnod i weld yr hen demlau yn yr 

ogofau, er bod nifer ohonynt wedi‟u 

difetha ar ôl yr Ail Ryfel Byd. 

   Uchafbwynt ein hamser yn Mumbai 

oedd y daith o amgylch slymiau Dharavi. 
Sefydliad „Reality‟ oedd yn ein dangos o 

gwmpas - tywyswyr ifanc, rhai ohonynt 

o‟r slymiau eu hunain wedi‟u hyfforddi‟n 

dda, gyda Saesneg o safon uchel. Roedd 

polisi dim camerâu i barchu preifatrwydd 

y preswylwyr yno. Gwelsom y mannau 

addoli, y farchnad, yr ardal breswyl, a‟r 

holl ddiwydiannau lleol gan gynnwys yr 

ailgylchu, y crochenwaith, tecstilau a‟r 

cynnyrch bwyd. Gwelsom hefyd y 

Ganolfan Gymunedol a agorwyd gan 

„Reality‟. Yma maent yn cynnig gwersi 

Saesneg a chyfrifiaduro i bob oedran, yn 

ogystal â rhedeg meithrinfa yn yr ardal. 

Yn wahanol i Pune, nid oedd un cardotyn 

wedi dod atom, ac roedd pawb yn hynod 

siriol. Hwn yw nod „Reality‟: newid 

stereoteipiau cyffredin y slymiau a‟i bobl. 

   Os ydych am gael fwy o wybodaeth am 

naill sefydliad neu‟r llall, ewch i‟w 
gwefannau;    

Maher – www.maherashram.org 

Reality – www.realitygives.org 

Grŵp y Deyrnas Unedig 

http://www.maherashram.org
http://www.realitygives.org
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(Lluniau tudalen 16) 

Ysgoloriaeth Nuffield 

Llongyfarchiadau i Carwyn Hale em 

ennill Ysgoloriaeth Nuffield yr haf yma.  

Mae Ysgoloriaeth Gwyddoniaeth 

Sylfaenol Nuffield yn cynnig 1000 o 

ysgoloriaethau'r flwyddyn ar gyfer rhoi 

cyfle i fyfyrwyr weithio ochr yn ochr 

gyda gwyddonwyr, technegwyr, 

peiriannwyr a mathemategwyr.  Mae‟r 

prosiectau yn cymryd lle yn ystod 
gwyliau‟r haf gan roi mewnwelediad i 

fyd datblygu ymchwil gwyddonol.  

Cafwyd noson arbennig yn Techniquest 

Hydref 8ed pan welwyd y timau i gyd yn 

arddangos y gwaith ymchwil gwych a 

wnaed ganddynt. Da iawn ti Carwyn. 

 

Pêl-foli 

Llongyfarchiadau i Cai Morgan o 

Flwyddyn 12 am gael ei ddewis i fod yn 

aelod o dîm Pêl foli o dan 17 Cymru.  

Mae Cai newydd ddod yn ôl o Newcastle 

ar ôl cymryd rhan yn Gemau Ysgolion 

Prydain, ac wedi cael llwyddiant yn curo 

timau o Ogledd Iwerddon a'r Alban.  

Cymru oedd yr unig dîm o Brydain i guro 

tîm Gogledd Iwerddon yn y twrnamaint. 

 

Mae‟r tîm hefyd wedi cystadlu yn yr 

Almaen ym mis Ebrill.  Mae Cai wedi 
ennill chwe chap i Gymru a hefyd wedi 

ennill gwobr “Rhondda Cynon Taf Elite 

Athlete” y flwyddyn ddiwethaf.  Mae Cai 

yn gobeithio cael treialon ar gyfer y tîm 

Prydeinig eto'r flwyddyn nesaf.  Pob lwc 

i ti Cai. 

 

Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau i Ellie Phillips a Peyton 

Jones, y ddwy o Flwyddyn 11 ar gael eu 

dewis i chwarae yn nhîm pêl-rwyd Taf 

Elái.  Da iawn chi ferched. 

 

Cyfarfod y Pab 

Yn dilyn yr hanes yn y rhifyn diwethaf 

gweler ddau lun o‟r disgyblion ffodus 

iawn o Flwyddyn 13 a gafodd eu 

gwahodd trwy'r Urdd i fynychu 

gwasanaeth arbennig yn Abaty 

Westminster yng nghwmni'r Pab. 
 

Cynllun Bwrdd yr Iaith 

Llongyfarchiadau i Jarrad Sainsbury o 

Flwyddyn 13 ar gael ei ddewis i 

gynorthwyo Bwrdd yr Iaith eleni ar 

gynllun Arferion Iaith ar ôl ei waith  

gyda‟r prosiect llynedd.  Bydd Jarrad yn 

teithio i ysgolion Cymraeg y De gyda 

Swyddogion y Bwrdd er mwyn gwrando 

ar gynigion timau o ddisgyblion a fydd 

yn ceisio ennill cyllid ar gyfer eu 

prosiectau i hybu‟r defnydd o‟r Gymraeg 

ymhlith pobl ifanc. 

   Mae‟n rhaid i bob grŵp o bob ysgol 

wneud “pitch” fel yn y rhaglen deledu 

“Dragon‟s Den”.  Mae Jarrad wedi cael ei 

ddewis i fod yn un o‟r “Dreigiau” !!  

Mae‟n mwynhau‟r profiad yn fawr! 

   Cofia am griw Garth Olwg eleni hefyd  

Jarrad!  Maen nhw‟n gwneud cais ar 

gyfer ariannu clwb arbennig i Flwyddyn 

7.  

  

Gwobr John Tree 

Llongyfarchiadau mawr i Tomos 

Watkins, Blwyddyn 13 ar ennill gwobr 

John Tree eleni.  Caiff y wobr ei 

ddyfarnu i‟r unawdydd offerynnol neu 

leisiol gorau o bum ysgol yn y dalgylch.  

Yn ogystal ag ennill £300, cafodd Tomos 

gyfle i berfformio mewn cyngerdd ar y 

cyd gyda Chôr Meibion Pontypridd. 

Alldaith Zambia a 
Botswana - Gorffennaf 

ac Awst 2010 
Gan Bethan Walkling, Blwyddyn 

13 
 

Ar ddiwedd blwyddyn galed o ysgol mae 

pawb yn edrych ymlaen at ymlacio, cysgu 

ac anghofio‟n llwyr am waith caled, ond 

nid felly y bu i griw o naw ohonom o 

Flwyddyn 12 a Mr Llŷr Evans a dreuliodd 

mis allan yn Affrica!  Boreau cynnar, 

gwaith adeiladu caled, milltiroedd o 

orymdeithio, ymweld â chymunedau oedd 

yr arlwy ond er y gwaith blinedig roedd 

pob eiliad yn fwynhad. 

   Ar yr 21ain o Orffennaf hedfanom dros 

nos o Faes Awyr Heathrow – a oedd yn 

brofiad ynddo‟i hun i rai o‟r criw na fu ar 

awyren cyn yr alldaith.  Deg awr yn 

ddiweddarach glanion ni yn Lusaka, prif 

ddinas Zambia a chael gweld yr haul yn 

gwawrio a‟r awyr yn enfys o liw - ein cip 

olwg gyntaf ar y wlad wefreiddiol.  Er ei 

bod yn gynnar pan gyrhaeddon ni, roedd y 

ddinas yn fwrlwm o bobl yn gwerthu 

nwyddau yn y traffig, dwsin o ddynion yn 

cydbwyso‟n ansicr ar gefnau tryciau 

Toyota a‟r palmentydd yn llawn 

masnachwyr â‟u stondinau‟n gwerthu 

ffrwythau, cnau a fferins wrth i bobol 

ruthro heibio ar eu ffordd i‟w gwaith.  

Treulion ni ddeuddydd yn Lusaka yn 

paratoi ar gyfer gweddill yr alldaith trwy 

brynu bwyd am yr wythnos ganlynol a 

threfnu‟r bysiau.  

   Ar ôl ein cyfnod o baratoi, teithiom ni ar 

fws i Kalonje, pentref bach yn nhalaith y 

Gogledd - cymrodd 9 awr.  Cawsom 

groeso cynnes iawn yno gan Big Man, 

Richard “the talest man i’n Kalonje” 

oedd yn llai na 5 troedfedd, a chriw 

hyfryd o bensiynwyr y pentref. Y diwrnod 

canlynol cawsom ein croesawu i‟r 

gymuned a derbyn yr anrhydedd o 

ymweld â “Chief” yr ardal oedd yn 

brofiad diddorol iawn.  Ef eglurodd i ni 

sut mae cyfraith a threfn yn cael ei 

weithredu yna a chawsom ninnau hefyd, 

fel y dynion yn Lusaka, y profiad o 

gydbwyso‟n ansicr ar gefn tryc Toyota!  

Yn y prynhawn cawsom y cyfle i flasu 

bwyd yr ardal sef cig gafr- yr afr a 

laddwyd y bore hwnnw ac a flingwyd gan 

y bechgyn - cyw iâr a Nshima.  Cawsom 

hefyd y cyfle i ddod i adnabod y plant yn 

yr ardal trwy chwarae a chael ein lluniau 

wedi tynnu gyda nhw.  Dangoson ni ein 

sgiliau pêl droed, 9 ohonom ni yn erbyn 

bron i 50 ohonyn nhw erbyn i‟r gair am y 

bêl droed newydd ledaenu.  Chwaraeon ni 

yn erbyn criw o‟n hoedran ni wedyn ac 

roedd yn gêm decach o lawer ac enillon ni 

1-0 diolch i Nicole, un o’n harweinwyr ni. 

   Tua diwedd y prynhawn cawsom ein 

croesawu‟n swyddogol gyda seremoni o 

ganeuon gan yr ysgol am bwysigrwydd 

addysg ac am dristwch AIDS.  Mae‟r 

caneuon o groeso yn dal i atseinio yn ein 

pennau hyd heddiw.  Gyda‟r nos cawsom 

flas arall ar fwyd traddodiadol sef 

“Fritter”, a ddaeth yn fwyd ein halltaith 

erbyn y diwedd gan eu bod nhw mor 

flasus â rhad.  Hefyd gyda'r nos rhannon 

ni ganeuon a dawnsfeydd Cymraeg gyda 

nhw o amgylch y tân gan gynnwys 

“Aderyn Melyn” a hefyd, ar gais pobol 

Kalonje, “Jingle Bells”!  Yn yr ysgol 

treulion ni'r diwrnod canlynol yn gweld 

eu dosbarthiadau ac yn gweld eu dulliau o 

ddysgu.  Rhoddodd hyn gyfle i ni 

drosglwyddo ein hanrhegion o ddiolch fel 

llyfrau ysgrifennu, pensiliau, peniau, 

gemau, “frisbis” ac wrth gwrs y bêl 

droed!  Roedd wynebau‟r pentrefwyr yn 

bictiwr wrth i ni drosglwyddo‟r 

anrhegion, dyma benllanw‟r daith i mi - 

gweld y llawenydd oedd pentwr o lyfrau 

sgrifennu yn ei roi i rywun - dywedon na 

fuasem ni byth yn cwyno am yr ysgol eto!  

   Ar ôl Kalonje aethom i Mutinondo ar 

gyfer ein gorymdaith.  Dros y 5 diwrnod 

roeddem yn gorymdeithio, teithion ni dros 

85km a gwelon ni olygfeydd 

anesboniadwy o brydferth.  Gallem weld 

am filltiroedd o‟n cwmpas.  Ar y trydydd 

diwrnod gwylion ni'r haul yn gwawrio 

dros y Safana ac mi roedd hyn yn brofiad 

bythgofiadwy - roedd fel petai‟n 

ddec hr e ua d  ne wydd  i  ba wb .  

Gweddnewidiwyd agweddau bob un 

ohonom y bore hwnnw er gwell.  Ar y 

diwrnod olaf dringom i ben mynydd oedd 

yn uwch na‟r Wyddfa ac roedd y teimlad 

o gyflawniad yn anferthol wrth edrych 

allan i‟r gorwel a gweld y mynyddoedd 

ddringom ni ddyddiau yn gynharach. 

   Rhain oedd pum niwrnod anodd y 

cyfarwyddo, paratoi a phrynu‟r bwyd, ond 

dysgom ni o‟r profiad ar gyfer gweddill y 

daith.  Barbeciw i ddathlu diwedd yr 

orymdaith a dim ond nawr roedd y gwaith 

adeiladu yn medru dechrau!.  
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Gorymdeithio 

 

Gyda’r  

plant  
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