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NADOLIG 
LLAWEN  

A  
BLWYDDYN 

NEWYDD DDA 

Gwelwyd llu o dalent eleni eto yng 

n g h y s t a d l e u a e t h  f l y n y d d o l 

“Cwmdalent” a gynhelir gan uned 

ieuenctid Menter Iaith Rhondda Cynon 

Taf. Gwelwyd pobl ifanc y Sir yn 

arddangos eu doniau o ganu, dawnsio, 

Karate i gymnasteg – nid oedd taw ar eu 

gallu. Roedd yn noson wefreiddiol ac yn 

bleser i weld balchder y bobl ifanc 

ynghyd â‟r  ysfa i gipio‟r gwobrau hael. 

Cipiwyd y gwobrau gan: 1af Mollie 

Davies a Shaunie Allen, 2il Beth 

Haines, 3ydd Freddie ( grŵp dawnsio 

YGG Rhydywaun) a Brandon Dowe. 

Roedd yn noson i ddynodi gwaith 

i e u e n c t id  yn  y  S i r  a c  wr t h 

wylio‟r  digwyddiadau ac ymatebion y 

noson, mawr yw llwyddiant y bobl ifanc 

yn Rhondda Cynon Taf. 

CWMDALENT 2010 Maté, asado a’r gimnasio! 

Freddie, y Grŵp Dawnsio 

Parti Nadolig y Porth  
yn llawen iawn !! 

 

Daeth cannoedd o bobl i Barc 

Treftadae th Cwm Rhondda yn 

Nhrehafod ddydd Sadwrn, Tachwedd 

20fed ar gyfer Parti Nadolig y Porth 

llwyddiannus arall gan Menter Iaith!!  

'Roedd stondinau lu, perfformiadau gan 

Martyn Geraint, Bethan Nia, Adran Bro 

Taf a Gwenda Owen, ymddangosiadau 

gan Dewin ac wrth gwrs cafodd nifer o 

blant y cyfle i weld a chyfarfod â'r dyn 

ei hun - Siôn Corn lawr y pwll glo.  

Hoffai pawb o'r Fenter ddiolch yn fawr 

i'r holl artistiaid, stondinwyr ac wrth 

gwrs yr holl blant a rhieni wnaeth 

fynychu'r digwyddiad. Nadolig Llawen 

cynnar iawn i chi gyd !! 

   Llongyfarchiadau i Efan Watkins o 

Lantrisant am ennill yr i-pod shuffle yn 

helfa drysor 

Menter Iaith yn y 

Parti Nadolig. 

H e f y d 

llongyfarchiadau 

i Laurie Morgan 

wnaeth ennill 

bocs o siocledi 

yn y raffl !! 

Ym mis Hydref bu 23 o aelodau‟r Urdd 

o dde a chanolbarth Cymru ar daith 

unigryw i Batagonia. Yno cawsant 

brofi‟r diwylliant Cymreig yn Ne 

America.  Yn rhan o‟r daith roedd Eiri 

Siôn, Bethan Walkling a Kate Walters, 

disgyblion Blwyddyn 13, Ysgol Gyfun 

Garth Olwg. Bu‟r criw yn cadw 

dyddiadur anffurfiol yn ystod eu taith, a 

dyma flas o‟r hyn fu‟n digwydd yno; 

   Dydd Iau, 21 Hydref (Kate Walters) 

Yn y maes awyr, ddim yn deall yn arian, 

$58 am pizza??  Methu aros i orffen 

teithio!  Wedi blino ac eisiau cawod! 

   Dydd Gwener 22 Hydref (Bethan 

Walkling) 

Deffro‟n gynnar bore ma, ar ôl llenwi â Parhad ar dudalen 15 

Gwenda Owen a'r plant 

ham a chaws o bob math neithiwr, i 

fynd i Olwg Camwy i gynnal gweithdai 

gyda‟r bobl ifanc!  5 awr, ond diwrnod 

llawn hwyl.  Ar y bws, ar y ffordd i 

noson frwd o gystadlu yn yr Eisteddfod!  

“Bring It On!” 

   Dydd Llun, 25 Hydref (Kate 

Walters) 

Heb ysgrifennu ers ache!  Amser gwych 

yn Nhrelew a‟r Gaiman.  Joio yng 

ngholeg Camwy, Ysgol yr Hendre a‟r 

Ysgol Feithrin a‟r ham a‟r caws!!  

Methu aros i gael mwy o brofiadau a 

chwrdd â mwy o bobl – ond - 12 awr ar 

fws yn gyntaf! 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Chwefror 2011 
Erthyglau a straeon 

i gyrraedd erbyn 
20 Ionawr 2011 

 

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 

Swper Nadolig  
Gyda Eifion Price  

Nos Iau  
16 Rhagfyr 2010 

Kings Arms, Pentyrch 
 

Canu Carolau 
O gwmpas Creigiau 

6.30yh Nos Lun 
20 Rhagfyr  

 

Rifiw 
8.00yh Nos Iau,  

13 Ionawr 
Yng Nghlwb Rygbi 

Pentyrch 
 

Am wybodaeth 
Ffoniwch 029 20890040 

 

 

Cangen y Garth 
 

'Dathlu'r Nadolig' 

 Nos Fercher  

 8 Rhagfyr  

Amgueddfa Sain Ffagan  

 

Y Parch Ddr.  

R. Alun Ifans 

'Llythyron Rhyfel' 
Nos Fercher, 12 Ionawr 

Festri Bethlehem  

Gwaelod y Garth 
 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

CYLCH 

CADWGAN 

 

 

 

 

 

Cefin Roberts 
  yn siarad ar y testun:  

‘Dylanwadau’ 
 

Nos Iau  
Ionawr 27 am 8.00yh 

Yng Nghlwb Rygbi Pentyrch   
 

Trefnwyd gan 
Clwb y Dwrlyn 

Cymro ar Fwrdd 
Cynghori byd-eang  

 

Mae Wynford Ellis Owen, Creigiau, 

sydd ar hyn o bryd yn America wedi 

iddo ennill Cymrodoriaeth Ymchwil 

Winston Churchill, wedi ei gyhoeddi fel 

un o bedwar aelod newydd i fwrdd 

ymgynghorol Wired In. Mae cymdeithas 

„Wired In To Recovery‟ yn fenter 

unigryw a ddatblygwyd gan yr Athro 

David Clark ddeng mlynedd yn ôl fel 

d u l l  o  a r fo g i  p o b l  i  s to p i o 

camddefnyddio sylweddau. Nod Wired 

In yw gwella bywydau pobl sydd wedi 

eu heffeithio gan broblemau cyffuriau 

ac alcohol. Y tri aelod newydd arall i‟r 

bwrdd yw David Best (DU), Alexandre 

Laudet (UDA) a Phillip Valentine 

(UDA). 

Cyngerdd Nadolig 
 

Côr Godre'r Garth 
 

7yh, Nos Sul 19 Rhagfyr 
 

Yng Nghapel Tabernacl  
Efail Isaf. 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

 
Arholi'r Gwyddorau: Heddiw, 

Ddoe ac Yfory - Dr Gareth Pierce 
(Prif Weithredwr CBAC)  

 
 7.30yh, Nos Lun, Rhagfyr 6, 2010 

yn Ystafell G77, Prif Adeilad y 
Brifysgol, Park Place (gyferbyn a 

Undeb y Myfyrwyr)  



     Tafod Elái       Rhagfyr 2010 3 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

Capel Salem, 
Tonteg 

 
Cynhaliwyd cyngerdd ym mis Hydref 

gyda Chantorion Creigiau. Bu cyfuniad 

hyfryd o‟r defosiynol a‟r digri. Diolch o 

galon i‟r côr am noson ddymunol iawn.  

   Llongyfarchiadau i Elizabeth a David 

Jones ar ddathlu eu priodas rhyddem.  

   Estynnwn gydymdeimlad diffuant i 

deulu Margaret Jones o Brookdale Court, 

Pentre‟r Eglwys a fu farw yn sydyn iawn 

ganol mis Tachwedd.   

   Digwyddiadur - 7.0 y.h. 6ed Rhagfyr, 

Gwasanaeth Carolau Sefydliad y 

Merched;  

10.30 y.b. 7fed Rhagfyr, Gwasanaeth 

Carolau i Ddysgwyr;  

6.0 y.h. 19eg Rhagfyr, Gwasanaeth 

Carolau yng ngolau canhwyllau (gyda 

phaned a mins peis i ddilyn);  

10.30 y.b. 25ain Rhagfyr Gwasanaeth 

Nadolig Dwyieithog. 

Merched y Wawr 
Bydd y gangen yn cwrdd yn Alfred‟s , 

Pontypridd ar gyfer y Cinio Nadolig, nos 

Iau Rhagfyr 9fed am 7.30p.m. 

Cysylltwch â Margaret Francis am fwy 

o wybodaeth. 

   Cangen Pontypridd sy‟n trefnu‟r 

gwasanaeth Nadolig eleni. Croeso mawr 

i holl aelodau‟r ardal i‟r Amgueddfa ym 

Mhontypridd nos Lun, Rhagfyr 6ed. 

   Bydd cyfarfod cyntaf y flwyddyn 

newydd Nos Iau Ionawr 13eg am 

7.15p.m. yng Nghlwb y Bont. Noson 

triniaethau Virgin Vie gydag elw‟r 

noson yn mynd tuag at Ambiwlans 

Awyr Cymru. 

 

Pen-blwydd hapus 

Llongyfarchiadau i Ioan Thomas, Y 

Comin a David Davies, Trallwn - y ddau 

yn dysgu yn Ysgol Gymraeg Abercynon 

- ar ddathlu pen blwyddi nodedig yn 

ddiweddar! 

 

Clwb Llyfrau 

Cyfarfod ola‟r flwyddyn yng Nghlwb y 

Bont am 8.00p.m. nos Fawrth Rhagfyr 

14eg.  Y gyfrol  dan sylw yw 

hunangofiant Meic Povey “Nesa‟ Peth i 

Ddim”. Croeso cynnes i bawb. 

Byddwn yn cwrdd yn y flwyddyn 

newydd ar Ionawr 18fed. Cysylltwch â 

Jayne Rees am fwy o wybodaeth. 

 

Brysia Wella 

Dymuniadau gorau am wellhad buan i 

Eurgain Haf, Y Comin. Buodd Eurgain 

yn yr ysbyty yn ddiweddar yn cael 

llawdriniaeth ar ei choes. 

 

Newyddion trist 

Estynnwn ein cydymdeimlad ag Anna 

Jones, Abersoch. Bu farw chwaer Anna, 

Kathleen ym mis Tachwedd. Daeth 

Kathleen i amlygrwydd fel actores yn ei 

phortread o fam Wali Tomos yn y 

gyfres hynod o boblogaidd “C‟mon 

Midffild” 

Cymryd Mantais 
 

Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw 

neges ar gerdyn drwy'r drws neu ar e-

bost yn gofyn i chi ffonio rhif ffôn am 

fod parsel ar y ffordd. Mae'n bosib mae 

sgam yw'r neges i geisio cael arian o'ch 

cyfrif ffôn wrth i chi ffonio dramor ar 

gost uchel dros ben.  

YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG EVAN 

JAMES 
  
Croeso a llongyfarchiadau 

Croeso i Mrs. Nia Lockett sydd wedi bod 

yn dysgu yn yr ysgol ers mis Medi a 

chroeso hefyd i'r plant newydd yn y 

feithrin. 

   Llongyfarchiadau i Mrs. Rhian Lloyd ar 

ei phriodas yn yr haf a dymuniadau gorau 

i Rhian a Rhys. 

  

Gweithgareddau 

Mae hi wedi bod yn brysur y tymor yma 

ac mae'r plant wedi cael llawer iawn o 

brofiadau. 

   Cafodd plant dosbarth 2 gyfle i ddathlu'r 

Hydref trwy wisgo fel cysgaduriaid a 

hefyd i arsylwi ar grwban.  Bu plant 

dosbarthiadau 3 a 4 yn creu goleuadau 

bychain "Divas", creu patrymau "Rangoli" 

a blasu bwydydd Indiaidd.  Yr uchafbwynt 

oedd clywed stori Rama a Sita a gwisgo'n 

addas i actio'r stori.  'Roedd dosbarthiadau 

5, 6 a 7 yn llawn cyffro wrth ddechrau eu 

thema newydd - 'Cartrefi' - gan gynllunio 

a chreu modelau - 'roedd pob math o 

gartrefi yn cynnwys iglw gyda dysgl 

lloeren ("satellite dish") arni! Cafodd plant 

dosbarthiadau 5 i 12 gyfle i fwynhau ac 

ymuno mewn gweithdy 'Y Synhwyrau' yn 

amgueddfa y dref  a dysgodd 

dosbarthiadau 8 a 9 lawer o ffeithiau 

newydd am Bontypridd ar daith 

hanesyddol o gwmpas y dref. Cafodd 

dosbarthiadau 13 ac 14 brofiad 

newydd wrth fynd am ddiwrnod i Fannau 

Brycheiniog i ddatblygu eu sgiliau 

cwmpawd a chyfeiriannu.  Er gwaethaf 

tywydd garw llwyddodd pawb i 

ddefnyddio eu sgiliau cyfeiriannu a darllen 

map i gyrraedd Canolfan yr Ymwelwyr 

ym mhentref Libanus. 

  

Gwasanaethau 

Yn ystod y tymor buom yn dathlu nifer o 

d d y d d i a u  p w y s i g  y n  e i n 

gwasanaethau.  Dathlwyd diwrnod Owain 

Glyndŵr - cafodd pob plentyn gyfle i 

wisgo rhuban coch a melyn.  Yn ein 

gwasanaeth Cynhaeaf casglwyd £250 tuag 

at elusen y flwyddyn, sef cŵn tywys ar 

gyfer y deillion - diolch i Ieuan, Rowan, 

Tomos, Niamh a Leyla am ein harwain 

mor hyderus.  Yn dilyn ein gwasanaeth ar 

ddiwrnod 'Plant Mewn Angen' cawsom 

ddiwrnod o hwyl a sbri.  Bu'r plant 

yn gwisgo gwisg nos, yn prynu cacennau, 

yn peintio wynebau ac yn taflu sbwng at 

rai o'r staff dewr!,  a chasglwyd swm 

anrhydeddus o £825.  Diolch i Catrin, 

Emily, Jordan ac Eiri am gyflwyno'r 

gwasanaeth yn hyfryd a diolch hefyd i 

bawb sicrhaodd fod y diwrnod yn 

llwyddiant. 

  

Cadw'n Heini 

Mae 20 o blant yr ysgol wedi bod yn 

llwyddiannus ar ôl llenwi ffurflenni cais i 

dderbyn hyfforddiant i fod yn Arweinwyr 

Chwarae. Pan fyddant wedi cwblhau'u 

cyrsiau hyfforddi y nhw fydd yn gyfrifol 

am offer ac am drefnu gemau ar yr iard ar 

amserau egwyl.  Hoffai plant dosbarth 14 

ddiolch i Miss Amy Williams o Ysgol 

Gymraeg Castellau am ddod i'r ysgol i 

rannu ei harbenigedd wrth ddysgu 

Gymnasteg. 

  

Cyngor Yr Ysgol 

Hoffai'r dosbarthiadau i gyd ddiolch i'r 

Cyngor Ysgol am y rhodd werthfawr o 

gamera digidol. Efallai y bydd mwy o 

luniau ar gyfer 'Tafod Elai' yn y dyfodol! 

  

Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i Jordan Legge gafodd 

ei ddewis yn fyfyriwr gorau'r dosbarth "tae 

kwon do" yn Y Ddraenen Wen a 

llongyfarchiadau hefyd i Scott Evans 

enillodd fedal efydd yn un o gystadlaethau 

'bocsio cic' Prydain yn Yr Alban. 

Cyngerdd Nadolig Acapela 
 

Gydag artistiaid sydd wedi recordio 
yn 2010. 

Catrin Finch    Rusty Shackle 
Ryland Teifi    Catrin Herbert 

Rhys Hoddinott   Hannah Bernie 
Parti'r Efail. 

4yh, Dydd Sul, 19 Rhagfyr 
Yn Stidiwo Acapela, Pentyrch 
£5 yn cynnwys mins pei a gwin 

cynnes. 
Tocynnau o   

http://www.acapela.co.uk/concerts-
cyngerdd/ 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

GWOBRWYO  SARA  PICKARD 

Ddydd Iau, Hydref 21, aeth Sara a‟i rhieni 

i Gastell  Rhuthun er mwyn iddi dderbyn 

gwobr oddi wrth y Cynulliad am ei gwaith 

gyda Mencap Cymru. Yn ei ragair yn y 

rhaglen  dywedodd  y Prif Weinidog, 

Carwyn Jones,  bod y wobr yn rhoi‟r cyfle 

i‟r Cynulliad gydnabod a dathlu 

llwyddiant, a‟r cyfraniad anhygoel y mae 

pobl gyffredin yn ei wneud i‟n cymdeithas. 

Thema‟r wobr eleni oedd hybu 

goddefgarwch. Dywedodd, “Heddiw, 

„rydym yn cydnabod pobl yng Nghymru 

sydd wedi sefyll yn gadarn yn erbyn pob 

m a t h  o  a n g h yd r a d d o l d e b  a c 

anoddefgarwch.” 

   Derbyniodd Sara ddysgl grisial â’r 

geiriau, “Am wasanaeth i Gymru 2010” 

arni – anrheg arbennig iawn i Sara 

ddiwrnod cyn ei phenblwydd! Bu‟n 

achlysur bythgofiadwy i‟r teulu a gwobr 

haeddiannol i Sara sy‟n ysbrydoliaeth i ni 

gyd. Llongyfarchiadau gwresog iawn i ti. 

 

CLWB Y DWRLYN 

Cynhaliwyd cyfarfod agoriadol Clwb y 

Dwrlyn nos Iau 28 Hydref yng nghwmni 

Côr y Waun Ddyfal a‟i harweinydd  Huw 

Alun Foulkes. Mae‟r côr ifanc hwn eisoes 

yn adnabyddus ac „roedd hi‟n amlwg pam 

o‟r rhaglen a gyflwynwyd. Yn eitemau gan 

ungolion a phartïon yn ogystal â‟r côr yn ei 

gyfanrwydd, gwefreiddiwyd y gynulleidfa. 

Bu‟n awr o adloniant pur ac yn agoriad 

teilwng iawn i‟r tymor. 

 

CYLCH  CADWGAN 

Merched y Wawr oedd yn gyfrifol am 

drefnu  cyfarfod Cylch Cadwgan a  

gynhaliwyd  yng nghapel Bethlehem, 

Gwaelod y Garth ym mis Tachwedd.  Dr. 

Lowri Roberts oedd  y wraig wâdd yn 

siarad ar “Canu Clod y Campau.”  Dyma 

deitl ei llyfr sydd yn ddetholiad o 

farddoniaeth y maes chwarae ac fe‟i  

cyhoeddwyd  yn dilyn  gwaith ymchwil 

Llongyfarchiadau mawr i Steffan 

Williams, Pentre'r Eglwys, am redeg 

ym Marathon Eryri ar y 30ain o 

Hydref. Cododd  dros £800 ar gyfer 

Tim Achub Mynydd Ogwen a 

Chymdeithas Clefyd Huntington's. 

Côr y Waun Ddyfal yng Nghlwb y Dwrlyn 

Lwcsembwrg 

Un o erddi hardd Creigiau 

Mared Lleucu, merch Eirian a Trystan 

a chwaer Deio a anwyd ar  Hydref 13. 

Wyres i Ann ac Emlyn, Maesysarn. 

Bwrlwm 

y ffair 

lyfrau  

a  

chasglu 

sbwriel 

Ysgol 

Pont 

Sion 

Norton 

Lowri ar “Chwaraeon mewn llenyddiaeth 

Gymraeg” pan enillodd ei doethuriaeth. 

   Dechreuodd y noson yn ddifyr  gyda 

chwis  pan brofwyd gallu‟r gynulleidfa i 

adnabod yr unigolion a ddisgrifiwyd yn y 

darn barddoniaeth.  Er enghraifft -pwy 

yw‟r gwrthrych  yn y gerdd yma gan Emyr 

Lewis? 

   “......nid sgwarwr pob arwr 

   Mae gwên swil, mae egni siwr 

   i‟w cael yn osgo ......?...”  

(ie, Colin Jackson.) 

   Aeth Lowri ymlaen i ddisgrifio‟r campau 

o‟r cyfnod cynnar gan gyfeirio at  hen 

chwaraeon megis “broch yng nghod” a 

“bando” – chwaraeon sy‟n rhan o‟n hanes 

cymdeithasol ni fel cenedl. Diddorol  

hefyd oedd sylweddoli nad oedd  

chwaraeon yn cael ei ystyried yn bwnc  

gweddus ar gyfer barddoni  gan rai pan 

enillodd Cynan y goron yn Eisteddfod 

Genedlaethol Bangor yn 1931 gyda‟i 

bryddest “Y Dyrfa.”  Yn wir dywedodd un 

o‟r beirniaid, Moelwyn,  “Puteinio‟r awen 

y galwaf i beth fel hyn!” 

   Cafwyd sesiwn holi ac ateb diddorol 

iawn  ar y diwedd pan dynnwyd sylw at y 

ffaith mai  gwylwyr  yw‟r beirdd. Ble mae 

cerddi gan y chwaraewyr eu hunain?  Bu‟n 

noson hynod o ddifyr ac os oes rhai 

ohonoch yn chwilio am anrheg Nadolig, 

mae‟n siwr y caiff  llyfr “Canu Clod y 

Campau” groeso mawr gan unrhyw un 

sy‟n hoff o chwaraeon a llenyddiaeth! 

Marathon 
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Cymru a 
Lwcsembwrg 

 

Yn ddiweddar bûm yn trafaelu o gwmpas 

gorllewin Ewrop ar y trên, yn ymweld â 

sawl hen ffrind o‟r dyddiau a fu. Yn eu 

plith yr oedd Yvonne sy‟n byw yn 

Lwcsembwrg. Cyfarfûm ag Yvonne 

gyntaf yn 1961 pan roddwyd y ddwy 

ohonom i rannu ystafell yn y Cité 

Universitaire ym Mharis. “Helo”, 

meddai‟r ferch ddieithr yma pan gerddais i 

mewn i‟r ystafell. “Saesnes y‟ch chi?” 

“Na” atebais innau, “Cymraes”.  “Beth yw 

hynny?” oedd ei hymateb. Wedi i mi 

egluro am Gymru a‟i hiaith, dyma fi yn fy 

nhro yn ei holi hi. “Ffrances y‟ch chi?” 

“ N a ” ,  a t e b o d d  h i t h a u , 

“Luxembourgeoise”. Fy nhro i oedd hi 

nawr i ofyn “Beth yw hynny?”  

   Roeddwn yn gwybod am Radio 

Luxemburg ond doeddwn i ddim yn 

ymwybodol bod yna wlad o‟r un enw. 

Eglurodd Yvonne bod Lwcsembwrg yn 

wlad fechan annibynnol rhwng Ffrainc, 

Belg a‟r Almaen a bod gyda hi ei hiaith ei 

hunan – a dyna ddechrau cyfeillgarwch 

sydd wedi para am bron i hanner-can 

mlynedd. 

   Mae ymweld â dinas Lwcsembwrg yn 

help i sylweddoli sut y llwyddodd y wlad 

fach hon o dan ei Huchel Ddug i gadw ei 

hannibyniaeth yn wyneb bygythiadau oddi 

wrth ei chymdogion tra phwerus. Mae‟n 

gaer naturiol wedi ei hadeiladu ar 

glogwyni uchel, serth ac y mae‟r muriau  

erbyn heddiw yn un o safleoedd 

treftadaeth y byd ar restr UNESCO. 

   Pum can mil yw poblogaeth y wlad 

gyfan – hanner miliwn o‟i gymharu â‟r tair 

miliwn sy‟n byw yng Nghymru, ond 

oherwydd ei bod yn annibynnol, mae 

ganddi Uchel Ddug yn ei rheoli ynghyd â 

60 o Aelodau Seneddol a 6 Aelod 

Seneddol Ewropeaidd (o‟i gymharu â‟r 4 

sydd gennym ni yng Nghymru). Sefyllfa 

iachus iawn i unrhyw wlad fach, mi allech 

dybio....Ond pryderu yr oedd fy ffrind a‟i 

theulu. Mae llai a llai o bobl yn siarad yr 

iaith Lwcsembwrgeg  erbyn hyn – ac iaith 

lafar yw hi yn y bôn. Ychydig iawn sydd 

wedi ei ysgrifennu yn yr iaith ac yn yr 

ysgol, Ffrangeg ac Almaeneg yw‟r ddwy 

iaith a ddefnyddir yn y gwersi. Does yna‟r 

un Brifysgol yn y wlad a mynd i astudio 

mewn prifysgolion ar draws Ewrop y bydd 

y myfyrwyr. Mae rhai yn dweud nad iaith 

go iawn yw‟r Lwcsembwrgeg ond 

tafodiaith o‟r Almaeneg, ond i bobl y wlad 

mae‟n hen iaith ar wahan sydd wedi ei 

siarad yn y parthau hyn o Ewrop ers 

canrifoedd, gyda‟r Ffrangeg hefyd wedi 

dylanwadu‟n drwm arni – ac yn eironig 

ddigon, mae mwy yn ysgrifennu yn yr 

iaith heddiw nag erioed o‟r blaen. 

   Yn 1961, pan ddês i i adnabod Yvonne, 

roedd bron pawb yn siarad yr iaith yn eu 

cartrefi ac yn y gymuned yn eu bywyd 

beunyddiol, ond erbyn heddiw mae yna 

fwy o estronwyr yn byw yn y wlad na 

sydd yna o bobl o dras Lwcsembwrgaidd.  

“Fe fydda i‟n mynd i mewn i siop” meddai 

Yvonne,  ac yn gofyn am rywbeth yn fy 

iaith fy hunan yn fy ngwlad fy hunan, a 

byddan nhw‟n edrych yn syn ac yn 

ddirmygus arna‟i “ – sefyllfa yr ydym ni 

yng Nghymru, ysywaeth, ond yn rhy 

gyfarwydd â hi ond sy‟n boenus o newydd 

i drigolion Lwcsembwrg. 

   Rheswm arall dros y dirywiad hwn yw’r 

ffaith bod Lwcsembwrg yn wlad 

gyfoethog a bob dydd bydd 150,000 o 

bobl yn croesi‟r ffin i weithio yno yn y 

siopau, y ffatrioedd a‟r swyddfeydd, gan 

gynnwys swyddfeydd Cyngor Ewrop – 

100,000 o Ffrainc, 30,000 o wlad Belg ac 

20,000 o’r Almaen. Mae Yvonne a’i 

theulu yn poeni‟n fawr bod eu gwlad fach 

nhw, gyda‟i haith, ei hanes a‟i diwylliant 

unigryw yn cael ei thraflyncu. 

   Efallai bod gennym ni yng Nghymru 

le i ddiolch mai dim ond un cymydog 

pwerus sydd gyda ni! Ond mae gweld 

beth sy‟n digwydd yn Lwcsembwrg yn 

tanlinellu‟r ffaith nad yw annibyniaeth 

gwleidyddol yn ei hunan yn ddigon i 

warchod ein hiaith a‟n diwylliant rhag 

Gerddi Agored Creigiau 
2010 

 

Ddydd Sul 20fed o Fehefin, fel rhan o 

ddathliadau Carnifal y pentre, estynnodd 

wyth o drigolion dewr wahoddiad i 

aelodau‟r cyhoedd i‟w gerddi yn y 

Creigiau. Bu prysurdeb mawr munud olaf 

i chwynnu a thacluso, gosod potiau o 

blanhigion i‟w gwerthu a gofalu fod digon 

o decellau ar y berw ar gyfer gwneud 

paneidiau i‟r ymwelwyr. Daeth sawl 

unigolyn ac ambell gwpwl gwybodus ond 

roedd y rhan fwyaf yn deuluoedd allan i 

fwynhau pnawn Sul hafaidd yn edmygu‟r 

tyfiant a‟r cynnyrch tra‟n ymlacio dros 

baned a chacen. Bu‟n gysur i lawer gael ar 

ddeall fod eraill hefyd yn cael eu poeni 

gan fwsog, cylchoedd moel yn y lawnt, 

planhigion sydd yn camymddwyn, a‟r ladi 

wen yn ymyrryd â'r cyfan. 

   Roedd pob un o‟r wyth gardd yn dra 

gwahanol i‟w gilydd mewn maint, arddull 

a chymeriad, gyda nodweddion arbennig 

ymysg y borderi blodau a‟r adrannau 

llysiau yn cynnwys pwll dŵr a hyd yn oed 

casgliad mawr o‟r cactws. Bu‟n bleser 

hefyd cael mynd draw i randiroedd 

Creigiau i weld yr amrywiaeth o gynnyrch 

gellir ei dyfu yn yr ardd. 

   Dyma‟r ail flwyddyn lwyddiannus i 

Erddi Agored y Creigiau, pan gasglwyd 

tua £400 tuag at gyllid y Carnifal fydd yn 

cael ei ddefnyddio pob dimau er budd ein 

pentre. Er mwyn cadw‟r fenter hon yn 

ffres a diddorol dylwn arddangos rhagor o 

erddi. Felly beth am gynnig agor eich 

gardd chi i‟r cyhoedd y tro nesa drwy 

gysylltu â Jenny Macdonald ar 02920 

892830.                            Alison Appleby 

cael eu llyncu gan y diwylliant Eingl-

Americanaidd – mae gofyn i ninnau 

hefyd gadw llygad barcud fyth a 

beunydd  a bod yn effro i fygythiadau a 

all ymddangos yn ddigon diniwed ar y 

cychwyn..      

  Elenid Jones 

Ysgol  
Pont Siôn Norton 

 

Glanllyn 

Bu plant blynyddoedd 5 a 6 yn mwynhau 

eu hunain yng ngwersyll yr Urdd Glanllyn 

yn ystod mis Tachwedd. Aeth y plant ac 

aelodau o‟r staff i‟r gwersyll ger y Bala 

am wythnos o weithgareddau, hwyl a 

chyffro. Diolch yn fawr i‟r staff sef Miss 

Sian Jones, Miss Bethan Davies a Mr 

Gwion Jones am oruchwylio‟r plant. 

 

Ymwelydd 

Bu Mr Brian Davies, curadur Amgueddfa 

Pontypridd ar ymweliad ym mis Hydref. 

Roedd y disgyblion wrth eu bodd yn trin a 

thrafod arteffactau Celtaidd a Rhufeinig. 

 

Wythnos Fathemateg 

Cynhaliwyd Wythnos Fathemateg yn yr 

ysgol eto eleni yn ystod mis Hydref. 

Cynhaliwyd amryw o gystadlaethau a 

thasgau yn ystod yr wythnos lwyddiannus. 

Diolch i Mrs Angharad Williams am 

drefnu a pharatoi‟r gweithgareddau. 

 

Diwrnod T. Llew Jones 

Cynhaliwyd gweithgareddau yn yr ysgol i 

gofio am yr awdur a‟r bardd T. Llew 

Jones. Ar y diwrnod arbennig sef Hydref 

11eg bu‟r Cyngor Eco yn trefnu sesiwn 

ffeirio llyfrau ymysg plant yr ysgol.  

 

Gofalu am yr amgylchedd leol 

Bu disgyblion o‟r Adran Iau yn casglu 

sbwriel yn y gymuned gyda Dean o 

'Streetcare' yn ddiweddar.  

 

Sêr y Teledu 

Bu criw ffilmio y rhaglen „Cyw‟ yn yr 

ysgol yn ffilmio plant Blwyddyn 1 yn torri 

a pharatoi poteli plastig ar gyfer adeiladu 

Tŷ Tyfu yn rhandir yr ysgol.  

 

Gweithgareddau‟r Nadolig 

Rhagfyr 2ail Côr yn canu carolau yn y dref.  

Rhagfyr 6ed 1:30 pm a 6:00 pm 

Cyngerdd Blwyddyn 1 a 2 yng Nghapel 

Coedpenmaen. Rhagfyr 7fed 10:00 am 

Cyngerdd Meithrin a Derbyn yng Nghapel 

Coedpenmaen. Rhagfyr 9fed. Rhagfyr 

13eg 6:00pm Cyngerdd Cyfnod Allweddol 

2 yng Nghapel Coedpenmaen. Rhagfyr 

14eg 10:00 am Cyngerdd Cyfnod 

Allweddol 2 yng Nghapel Coedpenmaen. 

Rhagfyr 15fed Cyngerdd Cymunedol yng 

Nghapel Pont Siôn Norton. Eitemau gan 

aelodau o‟r ysgol a‟r Gymuned Leol. 
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Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Ymgynghori ar Wasanaeth 
Plant a Phobl Ifanc 

 

Mae Partneriaeth Plant A Phobl Ifainc sef 

FFRAMWAITH Rhondda Cynon Taf 

wedi bod yn gweithio â phlant, pobl ifainc, 

eu teuluoedd a'r sawl sy'n gweithio gyda 

nhw i baratoi ail Gynllun Plant a Phobl 

Ifainc.   

   Mae amcanion clir gan y bartneriaeth: i 

wella bywyd plant a phobol ifainc drwy 

gynnig y dechrau gorau iddyn nhw yn y 

blynyddoedd cynnar; drwy baratoi 

cyfleoedd addysg a dysgu a chyfleodd 

hamdden, chwaraeon a diwylliannol iddyn 

nhw,  bod plant yn mwynhau'r iechyd 

gorau posibl (yn ddiogel rhag cael eu cam

-drin, erledigaeth a cham-fanteisio); bod 

eu cartrefi’n diogel a bod y gymuned yn 

eu cefnogi (yn ffisegol ac yn emosiynol) 

a’u bod nhw heb fod o dan anfantais 

oherwydd tlodi.  Hefyd, bod y plant yn 

cael dweud eu dweud, eu trin â pharch, a 

bod eu hil a'u hunaniaeth diwylliannol yn 

cael eu cydnabod. 

   Rhowch eich sylwadau ar y Cynllun o 

safbwynt y Gymraeg. Os hoffech chi gopi 

caled o'r Cynllun drafft a‟r Holiadur 

cysylltwch â Charfan Cymorth 

Fframwaith: Tŷ Trevithick, Abercynon, 

CF45 4UQ   01443 744382. 

   Holiadur ar-lein: www.fframwaith.org/

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 fer a hwylus dan nawdd Sgiliau 

Sylfaenol Cymru (Basic Skills Agency). 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 Catrin 

Reynolds (Swyddog gweithgareddau 

Teuluol Menter Iaith RCT) ar 07500 878 

289/01443 407570 

 

Cymraeg yn y Cartre 

Cyfle arbennig i ymarfer siarad Cymraeg 

gartref  gyda‟ch plentyn ac i ddatblygu 

hyder i siarad yr iaith â‟r  teulu gyda 

chymorth Menter Iaith. 

   Ymweliadau cartref, gweithgareddau 

hwylus ac adnoddau Cymraeg am ddim! 

Os hoffech fod yn rhan o‟r prosiect 

arbennig yma neu am fwy o fanylion 

cysylltwch â Catrin Reynolds (Swyddog 

gweithgareddau Teuluol Menter Iaith 

RhCT) ar 07500 878 289 neu 01443 

407570 

 

Mae dy Gymraeg di‟n grêt 

Rydym wrthi ar y funud yn cael llawer o 

hwyl bob bore dydd Mercher yn Ysgol 

Llyn y Forwyn yn Ferndale lle rydym yn 

cydweithio gyda swyddog TWF yr ardal i 

gynnal prosiect arbennig ar gyfer oedolion 

sydd eisoes wedi bod i Ysgol Gymraeg 

ond sydd „di colli‟r hyder i siarad yr iaith 

Gymraeg. Mae‟r prosiect yma wedi bod 

yn llwyddiant mawr mewn ardaloedd  ar 

draws Cymru ond dyma‟r tro cyntaf erioed 

i ni weithredu prosiect o‟r fath yn ardal 

RhCT. 

MENTER IAITH 
RHONDDA CYNON TAF 

CYFARFOD 
BLYNYDDOL  

 
Dewch i weld stiwdio animeiddio newydd 

yn Rhondda Cynon Taf a mwynhau 

gwydraid o sieri neu port a mins pei !!!  

   Cynhelir ein cyfarfod blynyddol eleni  

nos Lun, Rhagfyr 6ed am 6.30 y.h. Bydd y 

cyfarfod yn cael ei gynnal yng nghanolfan 

animeiddio Dinamo, Upper Boat, 

Trefforest. Ceir lluniaeth ysgafn cyn 

cychwyn a chewch gyfle i weld ychydig o 

gynnyrch Dinamo a chlywed ychydig am 

ei hanes hyd yn hyn.  

   Mae canolfan Dinamo y tu ôl i garej 

Hutchins ( bron gyferbyn â'r Cinnamon 

Tree). Dilynwch y ffordd sydd yn arwain 

lawr wrth ochr Hutchings, mae maes 

parcio Dinamo i'r dde yn syth wrth gefn 

adeilad Hutchins. 

   Am wybodaeth bellach ffoniwch  

Swyddfa Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 

01443 407570  

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, Llawr 

1af, 9A Stryd Fawr, Pontypridd. CF44 

7ES  

consultation.php  

   Copi drwy ebost: 

Fframwaith2@rhondda-cynon-taff.gov.uk  

     21ain Ionawr 2011 yw’r dyddiad cau ar 

yr ymgynghori. 
   Mae Fframwaith wedi paratoi fersiynau o'r 

Cynllun sy o fewn cyrraedd pawb, yn 

enwedig ar gyfer plant a phobl ifainc ar ffurf 

DVD a llyfryn yn ogystal. Mae'r rhain ar 

gael ar gais neu mae modd eu codi o'r wefan.   

Cymru 2050 – gwlad 
mewn trafferthion! 

 
Mae Bae Caerdydd yn 

boddi, y Senedd yn 

suddo a‟r chwareli yn 

cael eu defnyddio fel 

f f a t r ï o e d d .  D e 

Orllewin Prydain yw‟r 

enw ar Gymru gydag 

Ynys Môn wedi hen 

ddiflannu oddi ar y 

map. Dyma Gymru 

2050 fel y gwelir hi yn 

Yr Allwedd Aur, nofel 

newydd gan Eurgain Haf a gyhoeddir gan 

wasg Gomer.  Mae‟r llyfr yn perthyn i 

gyfres newydd sbon, Cyfres Strach, at 

ddant plant 9-13 oed. Nofel ffantasi ydyw 

yn llawn hud a chwedloniaeth am Llwyd 

Cadwaladr, bachgen tawel a mewnblyg 13 

oed, a‟i hynt wrth chwilio am yr allwedd 

aur i achub dyfodol Cymru.  

   Daw Eurgain Haf o Benisarwaun, 

Gwynedd yn wreiddiol, felly nid yw‟n 

syndod bod hud a lledrith yn ei 

gwaed.  Meddai “Mae‟r nofel hon wedi ei 

hysbrydoli gan fy mhlentyndod a‟m 

magwraeth yn Eryri, ardal sy‟n frith o 

chwedlau a choelion am dylwyth teg, 

corachod, cewri, twneli tanddaearol a 

chysylltiadau Arthuraidd." 

   Beth am stori Yr Allwedd Aur? Yn 2050 

mae pwerau tywyll Gedon Ddu wedi 

dychwelyd i‟r tir ac mae‟n benderfynol o 

ddinistrio Cymru, y Meidrolfyd a‟r Hudfyd 

drwy help ei weision ffyddlon. Dim ond un 

dyn all helpu bellach. Dilynwn Llwyd a‟i 

ffrind annisgwyl Arddun Gwen i Ynys 

Afallon i chwilio am y Brenin Arthur a‟r 

allwedd aur i achub Cymru.  Ar eu taith fe 

ddônt ar draws cymeriadau rhyfedd iawn 

fel Heti Hylldrem, cogyddes Cegin Arthur 

ac Wdull, y pryfddyn swil. Dônt wyneb yn 

wyneb â Brenhines yr Wyddfa chwim ei 

thafod sy‟n barod iawn i ddweud ei barn. 

A tybed beth fydd cyfraniad Rhitw Bitw, y 

Cnocwyr a‟r Torgoch hynafol i‟r stori? 

   Mae Yr Allwedd Aur yn annog y 

darllenydd i fentro ar daith arbennig iawn. 

Taith lle nad yw popeth yn ymddangos fel 

y dylai. Taith rhwng dau fyd, y Meidrolfyd 

a‟r Hudolfyd. Yn ei byd bob dydd, 

gweithia Eurgain gydag elusen Achub y 

Plant ac mae hi wedi ymgartrefu ym 

Mhontypridd. 

Yr Allwedd Aur. Cyfres Strach  

Eurgain Haf £4.99 Gwasg Gomer 

http://www.fframwaith.org/consultation.php
http://www.fframwaith.org/consultation.php
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www.mentercaerdydd.org 
029 20 56 56 58 

GILFACH GOCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

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 

MARWOLAETH 

Roedd pawb yn flin i glywed am 

farwolaeth Mrs Eirwen Davies. (Fenner 

gynt) cyn Brif athrawes Ysgol 

Cwmlai, wedi salwch byr   Wedi gadael 

Coleg y Barri aeth Eirwen i ddysgu tu 

allan i Lundain ac yna dychwelodd i 

ddysgu yn Ysgol y Babanod Cwmlai. 

Aeth oddiyno i Ysgol Abercerdin  ac 

yna dychwelodd i Gwmlai fel 

Prifathrawes Ysgol y Babanod  nes iddi 

ymddeol pan unwyd y Babanod a'r 

Adran Iau. Priododd a Mr Rhyd Davies 

a  f u  fa r w p u m ml y ned d  yn 

ôl.  Ymddiddorai Eirwen yn y ddrama a 

bu'n aelod o Gwmni Drama Gilfach ac 

yn gynhyrchydd. am sawl blwydddyn. 

Cynhaliwyd y Gwasanaeth Angladdol 

ym Moreia ac yna yn Amlosgfa 

Llangrallo dan arweiniad Mr Bill 

Phillips. Anfonwn ein cydymdeimlad at 

Meg ei chwaer a Huw ei brawd. 

  

BYDDIN YR IACHAWDWRIAETH  

Aeth llond bws o gapeli Gilfach i 

Fyddin Yr Iachawdwriaeth  yn Pentre i 

weld eu cynhyrchiad blynyddol. Eleni 

roeddent wedi gwneud rhaglen ar gyfer ' 

'Y Cofio'  i dalu teyrnged i'r rhai a 

gollodd eu bywydau yn y rhyfeloedd. 

Roedd y gerddoriaeth yn hyfryd ac 

roedd pawb yn gyfarwydd â'r tonau. 

Llongyfarchiadau iddynt unwaith eto a 

diolch i Mrs Lorraine Jones am drefnu'r 

noson . 

  

Y GUILD 

Rydym wedi cael sawl noson ddiddorol 

iawn yn y Guild yn ddiweddar. Daeth 

Mr Brian Davies, Curadur Amgueddfa 

Pontypridd, i roi hanes William 

Edwards yn codi Pont Pontypridd ac 

hefyd y pontydd eraill a gododd megis 

Llandeilo.  A  bu'n gwneud llawer o 

waith yn Nhreforus ger Abertawe. 

   Yna daeth Kevin  Thomas o 

Fryncethin i ddangos i ni sut i wneud 

basgedi crog ar gyfer y gaeaf.   

   Daeth Mr Walter Jones yr wythnos 

wedyn i ddangos lluniau hen leoedd 

hanesyddol megis ogof Pafiland a 

chromlechi a'r mannau claddu ar ben y 

mynyddoedd. Gwelsom luniau rhai o 

hen gestyll Cymru  a Llyn y Fan  a man 

claddu ar ben y mynydd rhwng Gilfach 

a Heol y Cyw.  

   Diolch yn fawr iawn i Mrs Mary 

Thomson sy'n gweithio mor galed i gael 

y siaradwyr yma.   

Gweithgareddau i blant a phobl ifanc  

Fe fydd amserlen amrywiol a chyffrous 

o glybiau wythnosol a gweithgareddau 

yn dechrau fis Ionawr, yn addas ar gyfer 

plant rhwng 4 a 14 oed. Am fwy o 

wybodaeth - www.mentercaerdydd.org 

 

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 

 

DWYNWEN – O – GRAM SANTES 

DWYNWEN 
Beth am drefnu „DWYNWEN–O–

GRAM‟ i rywun arbennig i ddathlu 

Santes Dwynwen ym mis Ionawr?! 

   Enwebwch eich gŵr, gwraig, cariad, 

ffrind i dderbyn „DWYNWEN-O-

GRAM‟ arbennig Menter Caerdydd!  

   Fe fydd un person lwcus yn derbyn 

tusw o flodau â photel o champagne i 

ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen ar 

Ionawr 25, 2011. I enwebu, ebostiwch 

leanne@mentercaerdydd.org gan nodi 

pwy sy‟n haeddu‟r „DWYNWEN-O-

GRAM‟ a pham! 

Parti Nadolig! 
 

Bandiau gwych a 

cherddoriaeth byw 

i bobl ifanc 14+ 
 

Nos Sul, Rhagfyr 19 

7.30pm 

Clwb Ifor Bach 

www.mentercaerdydd.org 

Dosbarthiadau Nos i Oedolion 

F e  f y d d  a m s e r l e n  b r y s u r  o 

ddosbarthiadau nos i Oedolion yn 

dechrau ym mis Ionawr – fe fydd mwy o 

wybodaeth a modd i gofrestru ar ein 

gwefan o fis Rhagfyr ymlaen.  

Hanes, Eidaleg, Yoga, Gitar, Gosod 

blodau, Ysgrifennu Creadigol (Stori 

Fer), Ffrangeg ar gyfer y gwyliau, 

Z u m b a ,  C a n w i o ,  B a d m i n t o n , 

Cyfrifaduron 

   Trefnir y dosbarthiadau i gyd mewn 

cydweithrediad â Chyngor Caerdydd. 

A m  f w y  o  w y b o d a e t h  – 

aweldavies@mentercaerdydd.org 

Penwythnos Teulu i 
Langrannog 

Ebrill 15 – 17, 2011 
 

Penwythnos penigmap i‟r teulu cyfan! 

Sgio, Nofio, Merlota, Gwibartio, 

Motorbeics, Cwrs Rhaffau,  

Disco, Certiau Modur, Saethyddiaeth, 

Trampolin, Pêl-droed,  

Twmpath Dawns, Trip i‟r traeth a llawer 

mwy… 

Oedolyn £115. Plant 8+ £92. 

Plant 4-7 £73. Plant 2-3 £57. Dan 2 £15 
Pris yn cynnwys llety en-suite, prydau 

bwyd, gweithgareddau, ac adloniant. 

Mae modd cofrestru, a thalu‟r blaendal 

o £50 ar ein gwefan neu 029 2068 

9888 / leanne@mentercaerdydd.org 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Cofio Gwyneth 

Cwta chwe wythnos ar ôl marwolaeth 

Mostyn daeth y newyddion ysgytwol  

fod Gwyneth hithau wedi ein gadael. Bu 

farw brynhawn Sul, Hydref 24ain yn 

Ysbyty brenhinol Morgannwg. 

   Magwyd Gwyneth yn y Rhondda, yn 

ferch i fferyllydd a‟i rhieni yn hanu o Sir 

Aberteifi. Astudiodd yng Ngholeg 

Hyfforddi Athrawon Abertawe a bu‟n 

Ddirprwy Brifathrawes yn Ysgol 

gynradd Trehopcyn cyn cael ei 

phenodi‟n brifathrawes Ysgol Gynradd 

y Dolau. Ar ôl ymddeol o‟r Dolau 

treuliodd gyfnod yn Arolygwr Ysgolion. 

Cynhaliwyd ei hangladd yn Y Tabernacl 

ddydd Mawrth, yr ail o Dachwedd. 

Darllenwyd darn o‟r Ysgrythur gan 

Jayne Jones, cyfnither i Menna, a 

thalwyd tair teyrnged unigol i Gwyneth. 

Y gyntaf gan ei Gweinidog, y Parchedig 

Eirian Rees a soniodd amdani fel person 

o allu arbennig ym myd addysg. Roedd 

Gwyneth yn berson diymhongar a oedd 

yn hapus i fyw yng nghysgod eraill er 

bod ganddi amrywiol ddoniau. Roedd 

ganddi ddawn arbennig mewn crefft a 

llythrennu ac roedd yn bleser derbyn 

cyfarch ganddi. Dawn arall a lwyddodd 

Gwyneth ei chadw yng nghudd oedd ei 

dawn gerddorol. Mae‟n debyg ei bod yn 

chwarae‟r ffidil i lefel uchel a hefyd yn 

organyddes fedrus. Person mor ddawnus 

ac eto mor wylaidd. 

   Yna daeth Gareth Evans, prifathro 

presennol Ysgol y Dolau i gyflwyno ei 

deyrnged yntau.  Soniodd am Gwyneth 

fel arweinydd medrus allai sbarduno ei 

hathrawon a‟i disgyblion i weithio a 

gwneud eu gorau bob amser. Tystiodd 

am ei charedigrwydd a‟i haelioni fel 

pennaeth, a‟i gallu digyffro i dawelu a 

llonyddu ambell riant tanllyd. Soniodd 

hefyd am ei synnwyr digrifwch a‟i 

hiwmor ac roedd yn teimlo‟n freintiedig 

o fod wedi cyd-weithio â hi. 

   Dangosodd Menna ddewrder aruthrol 

wrth ddringo i‟r pulpud am yr eildro o 

fewn deufis i roi ei theyrnged 

ddirdynnol hithau. Teyrnged a dynnodd 

ddeigryn i lygaid pob un o‟r gynulleidfa. 

Soniodd am ddewrder a dygnwch 

Gwyneth yn delio â salwch dwys ei hun 

wrth roi cefnogaeth lwyr i Mostyn yn ei  

waeledd. Talodd deyrnged uchel iddi am 

fod mor ofalus, caredig a diffuant yn ei 

gofal o‟r teulu yng Nghynlas Bach ar 

hyd y blynyddoedd. Ond yn anad dim 

diolchodd Menna iddi am fod yn ffrind 

triw iddi hi ar hyd yr amser. 

   Anodd yw mynd heibio Cynlas Bach 

bellach a sylweddoli ein bod wedi colli 

dau ffrind mewn cyn lleied o amser. 

    Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Menna a‟r teulu yn eu colled a‟u galar. 

 

Merched y Garth 

Bydd aelodau Côr Merched y Garth yn 

cynnal eu cyngerdd Nadolig yn yr 

Amgueddfa, gerllaw‟r hen bont ym 

Mhontypridd nos Lun, Rhagfyr 13eg. 

Bydd plant Ysgol Gymraeg Llwyncelyn 

yn ymuno â‟r Côr. Croeso cynnes i 

bawb. Bydd y gyngerdd yn dechrau am 

7 o‟r gloch yr hwyr ac fe gyflwynir 

elw‟r noson i gefnogi Nyrsys 

MacMillan. 

 

Parti‟r Efail 

Llongyfarchiadau gwresog i aelodau 

Parti‟r Efail ac i Menna Thomas eu 

hyfforddwraig am gipio‟r wobr gyntaf 

yng nghystadleuaeth y parti Cân Werin 

yng Ngŵyl Gerdd Dant, Glannau 

Menai. 

 

Sioe Gerdd 

Nos Sul, Tachwedd 7fed perfformiwyd 

Sioe gerdd yn theatr Canolfan Garth 

Olwg. Aelodau hŷn Adran Bro Taf oedd 

yn perfformio‟r Sioe Gerdd “Gwyn”. 

Cafwyd perfformiad ardderchog gan y 

plant i gyd, a Gwyn, sef Gwynfor 

Dafydd, yn chwarae‟r brif ran yn 

hyderus iawn. Braf iawn oedd gweld 

Branwen Roberts a Trystan Gruffydd 

o‟n pentref ni yn rhoi perfformiadau 

grymus. Onid yw‟r plant ifanc yma‟n 

lwcus i gael tîm o hyfforddwyr mor 

ymroddgar i‟w hyfforddi. Mi wnes i 

fwynhau‟r sioe yn fawr. 

 

Y TABERNACL 
Bedydd 

Fore Sul, Tachwedd 7fed bedyddiwyd 

dau o ffyddloniaid yr Ysgol Sul, sef Efa 

Angharad a Llywelyn Dafydd, plant 

Wyn a Mari Jones, Pentre‟r Eglwys. 

Roedd yn braf i gael cwmni‟r ddau 

deulu o‟r Pwll,  Llanelli ac o 

Aberystwyth yn yr Oedfa. 

 

Merched y Capel 

Teithiodd bron i ddeg ar hugain o 

ferched y capel i Abaty Cwm Hir ar fore 

glawog a stormus, ddydd Mercher, 

Tachwedd 17eg. Cafodd y paned coffi 

a‟r mins peis o flaen tanllwyth o dan 

groeso mawr gan y merched ar ôl 

cyrraedd y Neuadd. Cawsom ein tywys 

o amgylch yr hen dŷ Fictorianaidd gan 

ymweld â phob un o‟r hanner cant a 

dwy ystafell, a phob un wedi eu 

haddurno ar gyfer y Nadolig. 

   Oedd, mi roedd yna goeden Nadolig 

ymhob un stafell. Ar y ffordd adre 

cafwyd pryd o fwyd blasus yn y 

Metropole, Llandrindod, i roi coron ar y 

diwrnod. Diolch i Beti Treharne am 

drefnu‟r daith. 

   Ein cyfarfod nesaf fydd y Cinio 

Nadolig yn Nhafarn y Kings ym 

Mhentyrch ddydd Mercher, Rhagfyr 

8fed. 

 

Teulu Twm 

Llongyfarchiadau i aelodau Teulu Twm 

am gwblhau taith noddedig Mari Jones 

ddiwedd mis Hydref. Cerddodd y criw 

brwdfrydig yr 28 milltir o Lanfihangel y 

Pennant i‟r Bala dros gyfnod o ddau 

ddiwrnod. Cyflwynwyd yr arian a 

gasglwyd i elusen NSPCC. Diolch i‟r 

arweinyddion brwd am drefnu‟r daith. 

Llun tudalen 13. 

 

Hamperi Nadolig 

Yn ôl ein harfer yn Y Tabernacl byddwn 

yn casglu nwyddau addas pob Nadolig i 

greu hamperi i‟w cyflwyno i bobl ifanc 

sy‟n gadael gofal cymdeithasol am y tro 

cyntaf. Bydd y trefnwyr yn falch o 

dderbyn tuniau, pacedi bwyd ac yn y 

blaen erbyn dechrau mis Rhagfyr. 

 

Noson Gymdeithasol 

Trefnwyd Noson Gymdeithasol gan rai 

o wragedd iau yr eglwys nos Sadwrn, 

Tachwedd 20fed yn Neuadd y Pentref. 

Croesawyd pawb gyda diod Nadoligaidd 

a mins pei. Codwyd amryw o stondinau 

o gwmpas y neuadd ac roedd cyfle i 

bawb brynu anrhegion unigryw ar gyfer 

y Nadolig. Codwyd swm o arian teilwng 

at elusen Nyrsys MacMillan. 

 

Nadolig yn y Tabernacl 

Cynhelir Oedfa Nadolig plant yr Ysgol 

Sul ar Sul, Rhagfyr 12fed a thro aelodau 

Teulu Twm fydd hi i‟n harwain mewn 

addoliad ar Ragfyr 19eg. Fe fydd y 

gwasanaeth Noswyl Nadolig arferol yn 

cael ei gynnal am 11 o‟r gloch yr hwyr 

ar Ragfyr 24ain. Oes cyfraniad gennych 

chi i‟r Gwasanaeth eleni? Croeso cynnes 

i chi a‟ch teulu a‟ch cymdogion i‟r 

Gwasanaeth. 

 

Trefn y Suliau  

Rhagfyr 5ed Gwasanaeth cymun o dan 

ofal ein Gweinidog 

Rhagfyr 12fed Oedfa Nadolig yr Ysgol 

Sul 

Rhagfyr 19eg Oedfa Nadolig Teulu 

Twm 

Rhagfyr 26 Keith Rowlands 

Ionawr 2il Gwasanaeth Cymun o dan 

ofal ein Gweinidog 

Ionawr 9fed Geraint Rees 

Ionawr 16 Oedfa deuluol 

Ionawr 23 Emlyn Davies 

Ionawr 30 Allan James 
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TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis:Rhiannon Price 

Gwellhad buan 

Bu Margaret White o Forest Hills, 

Llantrisant, yn derbyn llawdriniaeth yn yr 

ysbyty yn ddiweddar. Braf yw gwybod ei 

bod yn gwella‟n iawn.  Pob hwyl i ti yn 

ystod y cyfnod nesaf. Mae wedi bod yn 

flwyddyn gythryblus i ti a‟r teulu 

Margaret. 

 

Swydd yn ysbyty Llantrisant. 

Mae‟n debyg bod Tom Moses o‟r 

Groesfaen, sy‟n fab i Geoff a Norma 

Moses, yn gweithio fel anesthetydd yn 

Ysbyty Llantrisant. Bu‟n ddisgybl yn 

Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant, ac 

yn fyfyriwr yn Rhydychen yn astudio 

Meddygaeth. 

   Mae‟n braf bod y disgyblion yma yn 

dychwelyd i‟w bro genedigol i weithio. 

 

Cyd ddigwyddiad yn y Dwyrain pell 

Yn ddiweddar mae Nia Price, gynt o 

Lantrisant, sydd nawr yn gweithio yn 

Hong Kong fel cyfreithwraig, wedi bod ar 

secondiad am ddau ddiwrnod yr wythnos 

mewn banc yno. Ar ei diwrnod cyntaf yn y 

banc, y person oedd yn eistedd yn y sedd 

nesaf ati oedd cyn ddisgybl arall o Ysgol 

Gymraeg Llantrisant ac Ysgol Gyfun 

Llanhari, sef Richard Scott. Mae ei rieni 

yn byw yn agos iawn i Ysgol Gynradd 

Penygawsi. Tybed a yw Daniel Swain yn 

ei gofio?  Mae ganddo chwaer Catherine. 

Mae‟r cyn ddisgyblion o ysgolion yr ardal  

yn troi lan ym mhob man! Faint o‟r 

athrawon, neu gyn athrawon sy‟n cofio‟r 

plant yma? 

 

Merched y Wawr Tonysguboriau 

Yng nghyfarfod mis Hydref, bu Siwan 

Rainsbury o gwmni Virgin Vie yn 

arddangos nwyddau coluro a gofal croen. 

Does dim rhyfedd bod aelodau‟r gangen 

yn edrych mor bert ac ifanc ers y noson 

honno! Diolch am noson hwylus a llawn 

sbri 

   Hannah Wynn Jones sy‟n swyddog 

marchnata Canolfan y Mileniwm a fu‟n 

sgwrsio gyda‟r criw nos Fercher 

Tachwedd 17. 

 

Dyma raglen gweddill y flwyddyn - 2010-

2011 

Rhagfyr 8ed       Dewch i ddathlu Nadolig 

gyda “Half Tidy” 

Ionawr 19eg       Nia Eirian Roberts o 

Asiantaeth yr Amgylchedd 

Chwefror16eg    Miss Eurwen Richards 

Mawrth 16eg      Noson Gerddorol 

Ebrill 20ed          Dr R Alun Ifans 

Mai 1af               Cyfarfod Blynyddol 

Mehefin 15ed   Mrs Elenid Jones - 

Madagasgar 

   Croeso cynnes i bawb ac i aelodau 

newydd. Cysylltwch â 

Mrs Merle Thomas    01443 671875 neu 

Mrs Brenda Davies    01443 225549 neu 

Mrs Beti Thomas       01443 223197 

 

Anfonwch eich storiau a‟ch newyddion 

at ohebydd y mis nesaf, 

Glenys Roberts. 01443 228196 

neu groberts@btinternet.com 

Gymnasteg yr Urdd  

Aeth Carys Llewelyn, Emily Thomas a 

Megan Abbott i gynrychioli Dolau yng 

nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd. 

Cawsant lwyddiant mawr  gyda Carys yn 

ennill trydydd ac Emily gyntaf. 

Llongyfarchiadau iddyn nhw a phob lwc i 

Emily a fydd yn cystadlu yn y rownd 

derfynol yn Aberystwyth cyn hir. 

 

Gwasanaeth Cynhaeaf  

Cynhaliwyd gwasanaeth yr Adran Iau yng 

nghapel Carmel, Llanharan. gwnaeth pob 

dosbarth gymryd rhan a rhoi neges bwysig 

wahanol am y cynhaeaf i weddill yr adran. 

Cafodd y plant fwynhad canu eu hoff 

emynau. Diolch i Robin Samuel a 

siaradodd am waith pwysig Cymorth 

Cristnogol ac i‟r capel am ein croesawu 

unwaith eto. 

 

Côr y Plant 

Ymunodd côr yr ysgol gyda channoedd o 

bobl ifanc arall i ganu yng nghyngerdd 

RCT yng nghanolfan y Mileniwm. Cafodd 

y plant hwyl wrth gamu am y tro cyntaf ar 

lwyfan y ganolfan, braidd yn nerfus hefyd! 

Roedd yn noson wych gyda‟r plant yn 

cwrdd â thalent leol Tom Richards a 

Sophie Evans. Canodd y plant yn 

ardderchog - profiad  wnawn nhw gofio 

am byth! 

 

Cystadleuaeth Rygbi 7bob ochr 

Llongyfarchiadau i dîm rygbi 7 bob ochr 

yr ysgol. Aeth y tîm i gystadlu yng 

nghystadleuaeth blynyddol Pontypridd, 7 

bob ochr. Mwynheuon nhw ddiwrnod 

llawn o rygbi, gyda 16 o ysgolion yn 

cystadlu. Enillodd Dolau eu gemau 

cychwynnol i gyrraedd y rownd cyn- 

derfynol. Enillodd Dolau 6-0 i gyrraedd y 

gêm derfynol yn erbyn Pontyclun. Ar ôl 

gem gyffrous ac agos iawn yn yr hanner 

cyntaf, daeth Dolau trwyddo yn yr ail 

hanner i godi cwpan Dennis Evans. Y sgôr 

terfynol oedd 25-5. Chwaraeodd pob un 

yn rhagorol, ond aeth chwaraewyr y gêm i 

Ryan Waters ac Ieuan Pring am eu ceisiau 

a brwdfrydedd yn ystod y twrnament i 

gyd.  (Llun tudalen 13) 

 

Malaga  

Aeth Mr Lewis, Mrs Leyshon a Mr 

Hopton ar daith i Malaga fel rhan o‟r 

cynllun Comeniws. Mae‟r cynllun yn 

ymwneud â gofal ac iechyd y byd a bywyd 

cymdeithasol. Dysgodd yr athrawon am yr 

addysg a gweithgareddau sy‟n digwydd 

tramor.  

 

Castell Henllys  

Aeth blynyddoedd 3 a 4 lawr i sir Benfro i 

ddysgu am fywyd nôl yn oes yr haearn. 

Mwynheuodd y plant wehyddu basgedi, 

pobi bara, creu wal ar gyfer tŷ crwn ac 

wrth gwrs peintio eu hwynebau fel 

rhyfelwyr. Cafodd pawb hwyl ar ddiwrnod 

cofiadwy. 

Ysgol y Dolau 

Cyngerdd Nadolig 

Cynhelir cynerdd Nadolig blynyddol 

Prifysgol y Drydedd Oes ar nos Iau, 9 

Rhagfyr yn Eglwys Dewi Sant, Tonyrefail.  

Parti‟r Efail fydd y côr gwadd eleni ac 

felly bydd llawer iawn o Gymraeg i‟w 

chlywed ar y noson.  Dewch draw i 

gefnogi. 

 

Adran Bro Taf 

Roedd Theatr Gartholwg yn llawn ar nos 

Sul, 7 Tachwedd ar gyfer perfformiad o‟r 

sioe gerdd „Gwyn‟ gan blant hŷn Adran 

Bro Taf.  Hanes bachgen bach tlawd oedd 

yn methu fforddio mynd i Langrannog 

gyda‟r ysgol yw Gwyn ac mae‟n cynnwys 

geiriau Cymraeg i rai o alawon mwyaf 

poblogaidd y Beatles. Gwelir nifer fawr o 

aelodau‟r cast yn ymarfer yn Ysgol Heoly 

Celyn yn y llun.  

   Hanes Pantalog y plant iau fydd yn y 

rhifyn nesaf.  Wedyn ar ôl y Nadolig bydd 

y paratoi yn dechrau o ddifrif ar gyfer 

Pencamwpriaeth Dawns Werin y byd ym 

Mallorca ym mis Ebrill.  Daeth y plant yn 

ôl yn fuddogol yn 2009. 
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg Garth Olwg  

 
Ymweliad â‟r Mosg, Synagog a‟r 

Gurdwara. 

Ar Dachwedd 4ydd, aeth Blynyddoedd 

5 a 6 ar drip i ymweld â llefydd addoli 

gwahanol yng Nghaerdydd. Cawsom 

ddiwrnod diddorol iawn yn dysgu sut y 

mae gwahanol grefyddau yn addoli. 

Diolch i Mr. Gareth Hughes am ei 

gymorth yn trefnu‟r diwrnod. 

 

Wythnos Aml-Ddiwyllianol. 

Cawsom wythnos yn teithio‟r Byd o‟n 

hystafelloedd dosbarth yn ystod ein 

wythnos aml-ddiwyllianol. Trefnwyd 

amryw o weithgareddau  er mwyn dathlu‟r 

wythnos. Dysgodd bob dosbarth am wlad 

arbennig yn ystod yr wythnos. Bu‟r 

disgyblion yn gwneud gwaith Celf gan 

efelychu patrymau Mendhi a Rangoli, yn 

coginio cyrri, bolognais a bara (ar wahan!) 

ac yn ymwchilio i draddodiadau gwahanol 

wledydd. Aeth Blwyddyn 6 i‟r Ysgol 

Gyfun ar gyfer diwrnod ieithoedd modern. 

Hefyd cawsom ymweliad gan Bobby 

Singh a gyflwynodd gweithdy dawns 

Bhangra  i'r disgyblion. 

 

Gala Nofio 

Mwynheuodd tîm o 

ddisgyblion yr Adran Iau 

ddiwrnod o gystadlu yng 

ngala nofio‟r Urdd. 

Llongyfarchiadau i bawb 

oedd yn cystadlu, ond yn 

arbennig i James Hobbs o Flwyddyn 4 am 

ennill y rhas gefn. Bydd James yn cystadlu 

yn y gala genedlaethol ym mis Ionawr. 

 

Hyfforddiant gan y Gleision 

Mae Blwyddyn 3 wedi bod yn datblygu eu 

sgiliau rygbi yn ystod y mis, gyda 

chymorth hyfforddwyr o‟r Gleision. 

Diolch iddynt am eu hamser. 

 

Penwythnos Aberdâr 

Cafwyd penwythnos o ddatblygu ac 

ymarfer sgiliau perfformio pan aeth plant 

y gerddorfa, cân actol a‟r côr i Barc 

Gwledig Cwm Dar. Mwynhaodd y plant 

yn fawr, ac fe weithion nhw‟n galed wrth 

baratoi darnau amrywiol. Diolch i Mrs. 

Howard am ei holl waith caled wrth 

drefnu‟r penwythnos. 

 

Cystadleuaeth Côr Nadolig Howells 

Pob lwc i‟r côr a fydd yn cystadlu yng 

Nghystadleauth Côr Nadolig yn ysgol 

Howells ar Dachwedd 28ain. Mae‟ 

disgyblion wedi bod yn gweithio‟n galed i 

baratoi ac byddent yn perfformio „Seren‟ a  

„Jesus Child‟. 

 

Plant Mewn Angen 

Diolch i bawb a gyfranodd er mwyn codi 

arian ar gyfer Plant Mewn Angen. 

Gwisgodd bawb yn streipiog neu‟n 

smotiog am gyfraniad, ac fe drefnodd 

Blwyddyn 6 stondinau yn gwerthu teganau 

i weddill y disgyblion. Codwyd dros £450 

ar gyfer yr elusen- arbennig o dda! 
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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 Rhagfyr 2010 

Ar Draws 

1. Cyrraedd hyd at (7) 

5.  Ariandy (4) 

9.   Mân-siarad (6) 

10. Rhan o'r goes (5) 

12. Y byd arall (5) 

13. Lledfynegi (7) 

14. Colera (4)  

15. Ymserchu (4) 

18. Cweryla (7) 

20. Ffwdanu (5) 

22. Ennaint (5) 

23. Tragwyddol (6) 

24. Hyfforddiant (4) 

25. Anhrefnus (7) 

 

 

I Lawr 

2. Pruddglwyf (5) 

3. Gwenieithwr (7) 

4. Ymgyflwyniad (6)  

6.  Beirniadu llenyddiaeth (7) 

7.   Cyson (10) 

8.   Gwanus (4)  

11. Twf (10)  

14. Difyrru (7) 

16. Hiraethus (7)   

17. Meinder (6) 

19. Dyn merchetaidd (4) 

21. Cut ieir  (5) 

1 1 2  3  4  5 5 6  7 

7        8 8    

9 9       10     

11       10      

12      13       

     12        

  14     15 16     

 15    16 17 17  18  19  

18    19    20  21   

   21    22      

22      23       

     24        

24     25        

Atebion Tachwedd 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

1 E B R A N N U 5 5 C A D 

7  O  DD  E  S 8 A  E 

9 E G R O E S  I S L I F 

C  E  L  I 10 N  E  O 

A D L O G  A M C A N U S 

M    A 12 D    D  I 

LL A E A R N  M O D R W Y 

Y 15 N   16 P 17 R 18  19 N 

S I LL E B A U  O M E G A 

B  I 21 O  R 22 H  G  U 

Y M B I L  D E I F I   

S  I  A 24 A  A  N   

U N O   A N E N W O G  

Ennillydd mis Hydref:  
Mrs G Edwards, Pontyclun 

Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd 

 
Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 15fed o Dachwedd 

bu Neville Evans yn sôn am E.G.Bowen. Roedd tri 

phrif reswm dros roi sylw i Edward George („Taffy‟ 

i‟w gydwyddonwyr ar hyd ei yrfa y tu allan i Gymru). 

Yn gyntaf, ganed a maged Eddie (dyna‟r enw a 

ddefnyddid gan rieni Neville) yn Abertawe, tref 

enedigol Neville. Yn ail, eleni yw blwyddyn nodi 70 

mlynedd ers cyflafan y blitz gan luoedd awyr yr 

Almaen ar Abertawe (darllener cerdd Waldo i‟r 

Tangnefeddwyr) a mannau eraill, er enghraifft 

Coventry a ddifrodwyd union 70 mlynedd i ddyddiad 

y ddarlith. Ym Mrwydr Prydain manteisiodd lluoedd 

awyr Prydain yn fawr ar ddefnyddio dyfais y bu 

Bowen yn arloeswr yn ei ddatblygiad. Yn drydydd, 

bydd 14 Ionawr 2011 yn ganmlwyddiant geni Bowen 

a felly yn digwydd oddifewn i raglen y Gymdeithas 

Wyddonol. 

   Cyfeiriodd Neville at ei gof cyntaf o glywed sylw ei 

rieni, „Roedd Eddie Bowen yn gwneud pethau od 

gyda radio ar y Mynydd Newydd‟. A dyna ddechrau 

stori fawr am gyfraniad cwbl greiddiol Bowen i 

ddatblygiad RADAR. Camp fawr Bowen oedd arwain 

y grŵp a lwyddodd i leihau yr holl offer oedd ar y tir 

mawr a‟i osod yng ngofod cyfyng awyren a sicrhau 

gweithrediad effeithiol.  

   Llawer llai o wybod sydd am gyfraniad  gwerthfawr 

Bowen yn y frwydr i gael gwasanaeth radio i Gymru 

yn y cyfnod 1925 - 1935. Dyma gyfnod o ddadlau 

brwd a ffyrnig ar sail gwleidyddiaeth a diwylliant 

rhwng selogion Y Pethe yng Nghymru ac 

awdurdodau‟r BBC yn Llundain. Amharod, a 

hynny‟n ddigon sarhaus yn aml, oedd ymatebion 

Llundain, gyda John Reith Pennaeth y Gorfforaeth, 

yn ffiaidd o wrthwynebus. Mentrodd ddatgan bod 

mynyddoedd Cymru yn rhwystr anorchfygol (o raid) i 

daith tonnau radio. Dyna ei gamgymeriad mawr 

oherwydd roedd E.G.Bowen wrth law. Defnyddiodd 

Bowen ei ffiseg i wrthbrofi honiadau Reith. Croniclir 

yr hanes  gan R. Alun Evans yn ei lyfr Stand By. 

   Felly, pan fyddwch nesaf yn elwa o gyfraniadau 

radar (yn lleng erbyn hyn) ac yn gwrando ar Radio 

Cymru, offrymwch, „Diolch Eddie‟. 

Acapela 
 
Bu‟n flwyddyn  arall gynhyrchiol iawn i Stiwdio 

Acapela, Pentyrch, a label recordiau Kissan. 

Arwyddwyd band newydd o'r enw Rusty Shackle i 

recordio‟u caneuon ar gyfer y Label. Aeth yr EP  4-

trac o‟r enw  "Hounds of Justice"  i rhif 3 yn siartiau 

ITunes Prydain ym mis Awst.  

   Yn ein cyngerdd Nadolig, bydd cyfle i brynu CD 

newydd Parti‟r Efail ddaeth i recordio yn Hydref 

2010. 

   Cynhyrchwyd EP Nadolig gan Ryland Teifi a CD  

newydd gan Gôr Meibion Treforys. 

   Recordiodd Catrin Finch albym newydd o ganeuon 

Cymraeg. Mae traciau yn barod  i‟w gweld ar ein 

safle fideo “www.youtube.com/acapelamedia”. 

Recordiwyd CD newydd John Owen Jones a Gwawr 

Edwards ar gyfer Recordiau Sain. 

   Yn y dyfodol, edrychwn ymlaen yn fawr i 

brosiectau gan dalentau newydd fel “Catrin Herbert” 

ac “Hannah Bernie”.  

   Byddwn yn lansio cyfres o gyngherddau ar gyfer y 

Gwanwyn, ceir rhagor o wybodaeth yn ein cyngerdd 

Nadolig. Mwy i ddod yn 2011..... 
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Ysgol 
Gynradd 
Gymraeg 
Castellau 

Non Evans y chwaraewraig rygbi. Non 

Evans y codwr pwysau. Non Evans y 

reslwraig. Non Evans y bencampwraig 

Jiwdo. Non Evans y cyflwynydd. Oes, 

mae yna sawl agwedd wahanol i Non 

Evans, ond er mwyn llwyddo ym mhob un 

ohonynt, mae wedi ymdrechu a brwydro‟n 

galed, a hynny yn aml iawn yn erbyn y 

ffactore.  

   Mae’n datgelu’r cyfan yn ei 

hunangofiant, 'Non, yn erbyn y ffactore' a 

lansiwyd yn y King‟s Arms Pentyrch wrth 

iddi godi cwr y llen ar ei bywyd o fewn y 

byd chwaraeon, darlledu a bod yn ferch 

ym myd y dynion.  

   Yma mae’n edrych yn ôl dros ei bywyd 

o‟i hamser yn yr ysgol ble y deffrodd ei 

diddordeb ym myd y campau i‟w chyfnod 

fel cystadleuydd ar y gyfres boblogaidd 

Gladiator a mentro mewn i‟r byd darlledu. 

Y ferch gyntaf i gyflwyno rhaglen 

chwaraeon ar S4C ar Y Clwb Rygbi, fe 

droediodd Non ar draed sawl merch sydd 

bellach yn un o‟r enwau adnabyddus yn y 

byd darlledu. Cawn ddarllen hefyd am 

gyfnod cynnar ei hymarfer jiwdo cyn i‟w 

diddordeb mewn chwaraeon ehangu i 

rygbi, codi pwysau a reslo. Yn 

adnabyddus fel athletwraig o fri, yma 

cawn hefyd ddysgu am ochr arall i Non, y 

ferch a fu‟n chware‟r ffliwt yn yr ysgol ac 

sy‟n mwynhau arlunio. 

   Wedi cystadlu mewn sawl camp dros y 

blynyddoedd, mae sawl anaf wedi amharu 

ar ei gyrfa ac yma mae Non yn trafod y 

boen, rhwystredigaeth a‟r llwybr hir yn ôl 

i wellhad sy‟n dilyn pob anaf.  

   “Ro’n i eisiau dweud y gwir am ba mor 

galed ydy o i fenyw sy‟n gwneud 

chwaraeon. Pe bawn i'n ddyn, mi fyddwn 

i‟n broffesiynol ac yn werth ffortiwn 

erbyn hyn siŵr o fod,” eglura Non. 

   Mae Non hefyd yn feirniadol o sefyllfa 

rygbi merched yng Nghymru a diffyg 

cefnogaeth Undeb Rygbi Cymru i‟r gamp.  

   A hithau bellach yn 35, mae ysgrifennu 

ei hunangofiant wedi rhoi cyfle iddi 

edrych yn ôl ar ei bywyd, ei llwyddiannau, 

anafiadau, medalau a‟i champau 

gwahanol, ond mae hefyd wedi gwneud 

iddi feddwl am y dyfodol. 

 Non, yn erbyn y ffactore. Non Evans. 

Gwasg y Lolfa £9.95 

Non Evans, y ferch 
ym myd y dynion 

Estynnwn groeso mawr i Miss. Caryl 

Griffiths sydd wedi dod atom fel athrawes 

o dan hyfforddiant. Bydd yn treulio‟r 

tymor yma yn Nosbarth Caradog (Bl 2 a 

3) ac yna yn Y Blynyddoedd Cynnar ar ôl  

Y Nadolig. 

 

Gwylie Glan-llyn 

Gwnaeth wyth ar hugain o ddisgyblion ein 

hysgol godi yn gynnar gyffrous ar fore oer 

ddechrau mis Tachwedd. Mi oedd popeth 

ond trwydded teithio yn y bag ar gyfer y 

daith i Lan-llyn. Wedi codi criw o blant 

Ysgol Pont Siôn Norton ar y ffordd, daeth 

cyffro ychwanegol wrth groesi‟r Bannau 

pan welwyd eira ar gopa ambell i fynydd.  

   Canŵio, dringo, rhwyfo, adeiladu rafft, 

cyfeiriannu, bwyta‟n aml er mwyn cynnal 

y lefelau egni, mynd am dro, neidio i‟r 

llyn, bowlio deg, taith ar y Brenin Arthur 

(hen long achub bywyd) o amgylch Llyn 

Tegid, chwilio am anghenfil y llyn „Tegi‟, 

ymweld â Thryweryn a Sioe Dalent „Llyn 

Ffactor‟! 

   Mwynheuodd bawb mas draw a braf 

oedd gweld disgyblion Castellau a Phont 

Siôn Norton yn cymysgu‟n ddidrafferth a 

chreu ffrindiau newydd. 

 

Wythnos Wrth-Fwlio 15.11.10 

Diolch i holl blant yr ysgol  am greu 

“Cwilt Hapus Teulu Castellau”. Yn ystod 

yr wythnos wrth-fwlio gofynnwyd i‟r 

disgyblion fynegi eu teimladau hapus 

drwy dynnu llun neu luniau o‟r pethau 

oedd yn eu gwneud yn hapus ar ddarn o 

bapur sgwâr. Rhoddwyd y darnau at ei 

gilydd i greu cwilt hynod o brydferth.  

 

Mrs. Minton yn concro‟r mynydd 

mawr! 

Os welwch chi ddynes yn cerdded ar frys 

drwy strydoedd Pontypridd yn ei thrainers 

a‟i gwisg ymarfer lachar, “trendi” - Mrs. 

Carol Minton ein gweinyddes feithrin 

ffyddlon fydd honno! 

   Yn y flwyddyn newydd bydd Carol yn 

ymuno â chriw o ffrindiau Ysbyty 

Felindre i ddringo mynydd Kilimanjaro er 

mwyn codi arian at gancr y fron. Er mwyn 

ei chefnogi cawson ni ddiwrnod gwallt 

gwyllt yn yr ysgol - roedd ‟na walltiau o 

bob lliw a llun a steil! Codwyd £250 tuag 

at yr achos a chyflwynodd yr ysgol siec i 

gynrychiolydd yr ysbyty -  Miss. Kylie 

Parfitt - yn ystod ein gwasanaeth ar fore 

dydd Gwener 5ed o Dachwedd. Pob lwc i 

ti Carol a dere adre‟n ddiogel. 

 

Yr ysgol yn y gymuned 

Gyda‟r Nadolig yn nesáu, mi fydd côr yr 

ysgol yn hynod o brysur yn diddanu‟r 

cyhoedd. Byddant yn canu yn Ysgol Bryn 

Celynnog ar Ragfyr 14eg, yn canu yng 

ngŵyl Goed Nadolig Eglwys Llantrisant 

ar Ragfyr y 12fed , a thu allan i siop 

Marks and Spencer yng Nghanolfan Siopa 

Tonysguboriau fore dydd Mercher, 15fed 

o Ragfyr. Diolch yn fawr i‟r disgyblion,  

Mrs Janet Rowlands ac i Mrs Bethan 

Rowlands am eu gwaith caled. 

Cychwyn Cyfnod Newydd 

Ddiwedd mis Medi fe fynychodd 

Blwyddyn 7 gwrs anwytho yng Ngwersyll 

Yr Urdd, Bae Caerdydd. Pwrpas y trip 

oedd i ddisgyblion fondio fel blwyddyn a  

mwynhau amryw o weithgareddau wrth 

gyfathrebu a chymdeithasu yn llwyr yn y 

Gymraeg. Cafwyd ymweliad â Chynulliad 

Cenedlaethol Cymru, taith Canolfan 

Mileniwm Cymru, taith bws awyr agored, 

prynhawn yn Techniquest ac wrth gwrs 

Noson Lawen a disgo llawn sbri! 

Llongyfarchiadau i 7H am eu 

buddugoliaeth a diolch o galon i‟r swogs 

gweithgar o flwyddyn 12 a oedd wedi 

gosod esiampl wych i ddisgyblion dyfodol 

Llanhari. 

 

Profiad Gwaith 

Bu Blwyddyn 11 i gyd ar wythnos o 

Brofiad Gwaith ym mis Hydref. Fe‟u 

canmolwyd yn uchel iawn gan y 

cyflogwyr am eu hymagwedd a‟u 

hymroddiad wrth eu gwaith.  Cawsant 

ddiwrnod Entrepreneuriaeth gyda 

Phartneriaeth Addysg a Busnes hefyd ar 

Hydref 20fed gyda chanmoliaeth uchel am 

eu creadigrwydd a‟u gwaith caled. 

  

Siarad Cymraeg 

Mae rhai o ddisgyblion Blwyddyn 12 - 

Katie Westphall, Morgan Griffiths, 

Angharad Roberts, Fflur Elin a Ffion 

Lewis - yn weithgar iawn ar hyn o bryd yn 

ymgyrchu i gynyddu cyfleoedd y 

disgyblion iau i siarad Cymraeg y tu allan 

o wersi ar ôl llwyddo yn eu cais i fod yn 

rhan o Brosiect Bwrdd yr Iaith Gymraeg. 

Bydd clybiau a gweithgareddau di ri ar 

gael yn ystod y flwyddyn. 

 

Y Sioe Gerdd 

Pob hwyl i‟r disgyblion sydd yn rhan o 

ymarferion prysur ac egniol „Grease‟, y 

sioe gerdd. Mae‟r actorion a cherddorion 

brwdfrydig yn llawn cyffro ac yn dawnsio, 

canu ac ymarfer yn ystod eu hamseroedd 

cinio, ar ôl ysgol ac ar y penwythnosau. 

Bydd y „Pink Ladies‟ pert, y „T-birds‟ 

talentog a chorws Ysgol Rydell High yn 

barod i‟ch adlonni ddydd Mercher, Iau a 

Gwener y 24, 25 a 26ain o Dachwedd. 

Tocynnau ar gael gan Mr Carwyn Jones yr 

Adran Fathemateg, £6 i oedolion a £4 i 

ddisgyblion. Brysiwch, mae'r tocynnau yn 

gwerthu mas yn gyflym!! 

YSGOL GYFUN 
LLANHARI 
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YSGOL GYFUN LLANHARI 

Zak Harries Bl.11: Fe wnaeth 

Zak yn arbennig o dda ar y  

gyfres realiti 'Byw yn y Jwngl', 

S4C.  Llwyddodd i greu argraff 

fawr a bu bron iddo ennill taith 

i'r Jwngl!    

Paratoi at y Sioe Gerdd 'Grease' 

Aled Williams a Rhys Thomas 
Cafodd Aled Williams, Ifan Jenkin a Rhys 

Thomas brofiadau bythgofiadwy yn ystod 

yr haf a mis Medi fel aelodau o gôr Only 

Boys Aloud. Buont yn canu yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol yng Nglyn Ebwy 

ac yng nghyngerdd agoriadol Cwpan 

Ryder yn Stadiwm y Mileniwm.   

Criw Teulu Twm yn y Bala 

Mwynhau taith bws awyr agored o gwmpas y ddinas 

Criw Castellau yn y Gogledd 

Carol Minton yn paratoi ar gyfer 

Kilimanjaro 

Criw Rygbi  

Ysgol Dolau 
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Ysgol Gynradd 
Gymunedol 

Gymraeg 
Llantrisant 

Taith Clwb Syrffio 
Ysgol Gyfun Garth 
Olwg i Geinewydd 
 
Cychwynnodd y daith ar brynhawn dydd 

Gwener digon gwlyb ym mis Tachwedd i 

fynd i syrffio tonnau mwyaf Prydain yng 

Ngheinewydd.!   

   Bore Sadwrn roedd angen i bawb gael 

eu ffitio gyda siwt wlyb.  Ac yna -  sialens 

fwyaf y penwythnos – ceisio gwisgo‟r 

siwt wlyb!  Aeth pawb i mewn i dri grŵp, 

rhai oedd heb syrffio erioed o‟r blaen, rhai 

oedd wedi syrffio tipyn bach, a‟r rhai oedd 

yn syrffio yn aml. Fe ddysgodd yr 

hyfforddwr i ni sut i ddal ton yn berffaith. 

Mae‟r rhan yma o‟r syrffio yn bwysig 

iawn oherwydd dyma‟r sylfaen sydd ei 

angen er mwyn sefyll i fyny a syrffio‟r 

don. Ar ôl 15 munud o wrando astud a 

phendroni daeth y foment fawr  -  amser i 

fynd mewn i‟r môr i ymarfer beth  

roeddem wedi ei ddysgu. 

   Roedd pawb yn y môr yn brwydro yn 

erbyn y tonnau enfawr er mwyn gallu dal 

y tonnau gorau.  Roedd hinsawdd y tonnau 

yn wych, gyda phawb yn y grŵp yn 

mwynhau sefyll i fyny ar y byrddau 

syrffio. 

   Bore dydd Sul cawsom wers arall yn 

llawn hwyl eto yn trio syrffio‟r tonnau.   

   Trip arbennig o dda, diolch yn fawr iawn 

i‟r athrawon a aeth â ni! 

   O ie – gyda llaw  - ydych chi‟n hoffi ein 

logo arbennig ! ! 

Aaron Cooper a Cai Morgan, Bl 12. 

Dynion Tân 

Cafodd disgyblion y dosbarth derbyn 

ymweliad pwysig iawn ddechrau mis 

Tachwedd.  Daeth Mr Burton, sydd yn 

ddyn tân lleol i drafod peryglon tân 

gyda‟r plant.  Dysgodd y plant y camau 

sydd rhaid iddynt eu cymryd pe bai tân 

yn eu tai nhw!  Buont yn ffodus iawn i 

gael y cyfle i wisgo helmed y dynion tân 

a saethu‟r gwn dŵr – roedd rhai yn fwy 

awyddus nag eraill i wneud hyn!!  

Cafodd pob un gyfle i eistedd yng 

ngehfn yr injan ac esgus fod yn Sam 

Tân!  Yn sicr roedd gwen ar wyneb pob 

un wrth iddynt ffarwelio â‟r dynion tân. 

 

Plant Mewn Angen ac „Operation 

Christmas Child‟ 

Mae wedi bod yn dymor brysur iawn i‟r 

plant a‟u teuluoedd – mae pob un wedi 

bod yn gweithio‟n galed er mwyn casglu 

arian ac anrhegion i blant sy‟n llai 

ffodus.   Daeth bocsys esgidiau o bob 

lliw a llun yn llawn trugareddau 

gwahanol  i‟r ysgol ar gyfer „Operation 

Christmas Child‟. Bu‟r plant yn hael 

iawn gyda‟u rhoddion, yn y bocsys 

roedd teganau, pethau ymolchi a gemau. 

Casglwyd dros 100 o focsys a daeth y 

Samariaid i‟w casglu. Roeddynt yn 

ddiolchgar iawn i ddisgyblion yr ysgol.  

Bydd y bocsys yn mynd i blant a fydd 

yn sicr yn eu gwerthfawrogi.  Diolch yn 

fawr am bob ymdrech. 

   Ar Dachwedd 19fed, dathlwyd 

Diwrnod Plant Mewn Angen. Gwisgodd 

y disgyblion ddillad eu hunain a 

chyfrannu at yr elusen. Bu‟r plant yn 

brysur iawn yn gwneud tasgau yn 

seiliedig ar Pydsi yn ystod y dydd, boed 

yn liwio, peintio gwynebau neu coginio 

bisgedi. Cynhaliwyd bore coffi Masnach 

Deg yn neuadd yr ysgol hefyd. Bu‟n 

fore llwyddiannus iawn, gyda nifer o 

rieni yn dod i gefnogi‟r achos.  

Llwyddwyd i gasglu swm anhygoel o 

£755! Diolch i bawb am eu help a‟u 

gwaith caled. 

 

Ymweliad Guto Dafis 

Daeth y storÏwr Guto Dafis i‟r ysgol er 

mwyn adrodd chwedlau o Rwsia gyda 

disgyblion o flwyddyn 2 hyd at 

ddisgyblion o flwyddyn 6.  Roedd hyn 

yn gyfle da i‟r plant gael clywed rhywun 

yn adrodd chwedl yn hytrach na‟i 

ddarllen. Bu Guto Dafis yn dweud 

s t o r Ï a u  y n  y ma r f e r o l  a c  y n 

rhyngweithiol i‟r disgyblion gan sicrhau 

fod pob un yn mwynhau. 

Lluniau tudalen 16 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Tonyrefail 

 
Cynilwyr y Ddraig 

Mae cangen o „Cynilwyr y Ddraig‟ Undeb 

Credyd wedi agor yn yr ysgol. Mae‟n gyfle 

i ddisgyblion yr ysgol gynilo a dysgu sut i 

drin eu harian. Cafodd cynrychiolwyr o‟r 

ysgol gyfle i gyfarfod Keith Towler 

Comisiynydd Plant Cymru mewn  cyfarfod 

arbennig i lawnsio „Cynilwyr y Ddraig‟ yn 

Nhonyrefail. 

 

Gweithdy „Egni Gwynt‟ 

Daeth Techniquest i‟r ysgol, o dan ofalaeth 

EBP, i gynnal gweithdy  ar egni gwynt. 

Cafodd pob disgybl yn yr adran iau y cyfle 

i gymeryd rhan yn y gweithdai ymarferol.  

Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr ac 

fe gafodd y plant lawer o hwyl tra‟n dysgu 

am egni adnewyddol. 

 

Diwrnod Plant Mewn Angen 

Cafwyd diwrnod smotiog iawn  i godi 

arian tuag at elusen Plant Mewn Angen! 

Daeth pawb i‟r ysgol yn gwisgo dillad 

smotiog a gorchuddiwyd smotiau ym 

mhob dosbarth ag arian mân. Llwyddwyd i 

gasglu  £360.  

 

Ffair Grefftau  

Daeth criw mawr o rieni, disgyblion a 

ffrindiau‟r ysgol i‟r Ffair Grefftau â 

gynhaliwyd yn yr ysgol yn ddiweddar. 

Roedd amrywiaeth dda o stondinau a 

manteisiodd llawer ar y cyfle i wneud 

ychydig o siopio Nadolig! Roedd gan blant 

Blwyddyn 6 stondin yn gwerthu cacennau, 

nwyddau Nadoligaidd a Bagiau Eco yr 

ysgol -  gwnaethpwyd elw da iawn 

ganddynt.  

 

Pantomeim 

Aeth disgyblion y Blynyddoedd Cynnar i‟r 

Miwmi ym Mhontypridd i weld  

pantomeim Martin Geraint a‟r Lamp 

Hudol. Roedd pawb wedi cael amser wrth 

eu boddau. 

 

Mrs Morris 

Rydym yn dymuno gwellhad buan i Mrs 

Morris a dorrodd ei throed yn ystod 

gwyliau hanner tymor. Diolch yn fawr i 

Mrs C. Milton am gamu i‟r adwy. 

YSGOL CREIGIAU 
 
Fe aeth yr Adran Gymraeg gyfan i Neuadd 

Goffa‟r Barri yn ddiweddar i weld y panto 

“Myrddin”. Gwisgodd pob un fel 

dewiniaid bach yn barod i helpu Myrddin 

gyda‟i hud a lledrith a chafwyd digonedd 

o chwerthin, hwyl a sbri. 

 

Ein thema ar ddiwrnod Plant Mewn 

Angen eleni oedd “Gwallt Gwyllt” ac fe 

welwyd esiamplau gwych ymysg y plant 

a‟r staff. Llwyddwyd i gasglu £840.  

Diolch i bawb hefyd a baratodd focsys 

esgidiau yn llawn anrhegion ar gyfer 

“Operation Christmas Child”. Aethpwyd â 

110 o focsys i‟r ganolfan yng Nghaerdydd 

i'w gael eu dosbarthu i Ddwyrain Ewrop. 

 

Trefnwyd gêm bêl-droed yn ddiweddar yn 

erbyn ysgol gynradd Rhiwbeina. Er mai 

colli fu hanes y tîm, roedd pawb wedi 

mw yn h au‟ r  p ro f i ad  yn  f awr . 

Llongyfarchiadau i Gareth Powell ar gael 

ei ddewis i fynd i dreialon Tîm Criced 

Cynradd Cymru. Pob lwc i ti Gareth! Pob 

lwc hefyd i‟r nofwyr hynny fydd yn 

cynrychioli‟r ysgol yn rownd sirol 

cystadleuaeth nofio‟r Urdd. 

 

Mae pawb wrthi‟n brysur ar hyn o bryd yn 

paratoi ar gyfer y gyngerdd Nadolig, ond 

braf oedd cael saib o‟r ymarferion un 

prynhawn ac ymgynnull yn y neuadd i 

fwynhau a gwerthfawrogi talent 

pedwarawd llinynnol C.A.V.M.S. 

Swynwyd pawb gan y perfformiad. 

Clywyd gerddoriaeth o amrywiol 

arddulliau a chyfnodau gan gynnwys 

ambell gân adnabyddus gan Cheryl Cole! 

 

Fe fydd y plant yn perfformio eu 

cyngherddau Nadolig eleni rhwng y 6ed 

a‟r 9ed o Ragfyr gyda‟r elw yn mynd tuag 

at ein elusen eleni sef apêl UNICEF i 

helpu trigolion Pakistan.  
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Arbenigwyr Recriwtio  
Siaradwyr Cymraeg 

Canolfan Datblygu Busnes, 
Ystad Ddiwydiannol 

Trefforest,Pontypridd, CF37 5UR,  
ffôn: 01443 843800,  

  www.jobtraccymru.com 
www.safleswyddi.com 

 
Edrych am waith?  

Defnyddiwch eich iaith 

YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Alldaith Zambia a Botswana 
– Gorffennaf ac Awst 2010 

Rhan 2 
Gan Bethan Walkling, 

Blwyddyn13 
Ar ôl noson o ymlacio a brecwast 

gorau‟r daith, dechreuon ni ar ein ffordd 

i Livingston.  Ar ôl 16 awr ar fws 

cyrhaeddon ni'r ddinas brysur.  Dim ond 

blas bach o‟r lle cawsom wrth geisio 

trefnu bwyd ar gyfer y prosiect a sicrhau 

bod popeth yn barod ar ei gyfer.  

Aethom i Mwandi ar gyfer dechrau ar 

ein gwaith caled o adeiladu‟r tŷ.   

Pan gyrhaeddon ni safle‟r tŷ dim ond 8 

ffon bren oedd yno felly i ddechrau 

roedd rhaid i ni glymu canghennau 

arnynt i allu dechrau gyda‟r mwd!  

Gwneud peli oedd rhaid er mwyn llenwi 

ac ynysu‟r waliau ac yna dechreuwyd ar 

y “broses taflu” i orchuddio‟r waliau, 

a‟n hunain - ond beth oedd i‟w ddisgwyl 

gyda chriw o ffrindiau a phentwr o fwd 

gwlyb!  Er cawsom gwpwl o 

ddiwrnodau o weithio araf, ar ôl i ni 

glywed ein bod yn adeiladu‟r tŷ ar gyfer 

dyn dall, ei wraig gloff, a‟i wyrion, gan 

fod rhieni‟r plant wedi marw o AIDS, 

ddaeth y gwaith yn haws a gweithion ni 

mor gyflym gorffennwyd y tŷ, ac roedd 

cyfle hyd yn oed i orffen tŷ arall 

a n o r f f e n e d i g .  R o e d d  g a l l u 

trosglwyddo‟r allweddi i‟r fenyw oedd 

am fyw yn y tŷ hwnnw yn brofiad 

bythgofiadwy - gweld ei llawenydd wrth 

iddi gael tŷ diddos. 

Cawsom gyfle i ymweld â phobol y 

pentref yng ngwasanaeth y cymun, wrth 

grwydro o amgylch y pentref ac wrth 

fynd lawr i‟r harbwr ar bwys y Zambezi.  

Nid yn unig gweithio ar y tŷ wnaethon 

ni ym Mwandi, aeth cwpwl o bobol i 

helpu yn yr ysbyty lleol trwy gyfri 

moddion a oedd yn help mawr i‟r 

ysbyty.  Cafodd bawb gyfle i ymweld 

â‟r ysbyty i weld sut oedd ein harian yn 

cael ei ddefnyddio. 

Roedd hi‟n anodd iawn gadael Mwandi 

ar ôl gweld eu ffordd o fyw ond er nad 

oedd llawer ganddynt roeddent yn 

llawen.  Un peth wnaeth fy nharo oedd 

ymdrech y menywod a‟n helpodd i 

adeiladu‟r tŷ - byddent yn palu, 

cymysgu pridd, cario‟r bwcedi llawn, a 

thaflu‟r mwd â‟u babanod wedi eu 

clymu ar eu cefnau!  Roedd ganddyn 

nhw lai o bopeth nag oedd gennym ni, 

ond ni oedd yn blino ar ôl gwneud un 

dasg yn unig tra bod nhw‟n dal ati!.  

Ond serch hynny nid oedd digon o 

amser i ddigalonni gormod gan ein bod 

ar ein ffordd i chwilio am lewod ar 

saffari! 

   Mwy o hanes yn y rhifyn nesaf. 

Cyngerdd “In Tune With Youth” 

Nos Sul 24 Hydref cynhaliwyd cyngerdd 

“In Tune With Youth” yng Nghanolfan y 

Mileniwm.  Roedd telynorion o‟r ysgol yn 

cymryd rhan gyda thelynorion o ysgolion 

eraill i ffurfio ensemble mawr.  Cafwyd 

perfformiad gwych ganddynt  - telynorion 

Garth Olwg oedd – Blwyddyn 10:  Mari 

Rees, Lauren Price a Megan White.  

Blwyddyn 9:  Bethan Wyllis a Charly-Ann 

Brookman  a Blwyddyn 8:  Eleri Roberts.  

Perfformiad arbennig ferched ! 

 

Llongyfarchiadau y mis hwn i: 
Luke Baldwin o Flwyddyn 11 sydd wedi 

cael ei ddewis i gynrychioli Cymru yn 

“Kyokushin Karate”.  Ef yw Capten Tîm 

Iau Cymru ac maent wedi bod yn brwydro 

am Gwpan Ewrop yn ddiweddar. Da iawn 

ti Luke! 

 

Jac Jenkins o Flwyddyn 7 sydd wedi bod 

yn cynrychioli Cymru mewn Tenis Bwrdd.  

Yn mis Hydref bu Jac yn Sbaen am 

wythnos yn cymryd rhan mewn 

twrnamaint ddeuddydd ar ôl cael pedwar 

diwrnod i ymarfer.  Tra yn Sbaen cafodd y 

cyfle i ymweld â Granada lle bu‟n ymweld 

â hen gastell a chael cyfle i siopa.  Da iawn 

ti Jac. 

 

Jordan Prescott o Flwyddyn 10 sydd 

wedi bod yn cynrychioli Cymru mewn 

Karate mewn cystadleuaeth Cwpan Ewrop 

ym Mhorthcawl yn ddiweddar.  Roedd 

saith gwlad yn cymryd rhan, Cymru, 

Lloegr, Norwy, Iwerddon, Gwlad Belg, 

Iseldiroedd a'r Swistir.  Daeth Cymru yn 

ail.  Nid yw Jordan wedi colli yr un 

gystadleuaeth eto  - camp yn wir.  Da iawn 

ti Jordan ! 

   Dydd Llun, 25 Hydref (Eiri Siôn) 

Ar y ffordd i Borth Madryn, rhywsut o‟n 

i heb glywed neb yn dweud bod gyda ni 

daith bws dros nos heno!  Heb ddod â 

dillad cyfforddus – gutted!  Asado ddoe 
– deeeeeeelicious!  Mwynhau mas draw, 

cwmni da yma! 

 

Dydd Mawrth, 26 Hydref (Bethan 

Walkling) 

Siwmperi yn dod allan heddi!  Woop! 

Woop! Lot mwy o wyrdd yma na‟r 

Gaiman, ac mae Casâ Verde yn nefoedd!  

 

Dydd Mawrth, 26 Hydref (Kate 

Walters) 
Casâ Verde a‟r Andes - Wow!  Wedi 

dwli ar fod yma gyda chawod a gwely 

clud! Rafftio dŵr gwyn yn wych heddi 

ac wedi joio neithiwr gyda‟r teulu Green 

a‟r asado! 

 

Dydd Iau, 28 Hydref (Bethan Walkling) 

Noson wych heno yn y twmpath, a 

chawsom y cyfle i ddysgu dawnsio salsa 

Ariannaidd.  

 
Dydd Llun 1 Tachwedd (Bethan 

Walkling) 

Methu credu bod y daith bron ar ben.  

Wedi joio‟n arw ac wedi creu ffrindiau 

am oes a chryfhau perthnasau oedd 

gennai‟n barod.  Am fynd nôl i Gymru a 

gwerthfawrogi‟r iaith llawer mwy wrth 

feddwl faint o Gymraeg sydd wir yn cael 

ei siarad adref o gymharu â Phatagonia.  

Roedd y croeso gawsom ni ym mhobman 

mor gynnes. 

 

Dydd Llun 1 Tachwedd (Kate Walters) 

„Dwi mor ddiolchgar am yr holl 

brofiadau „dwi wedi cael tra yma ym 

Mhatagonia. Wedi profi pethau newydd, 

pethau nad oeddwn i‟n disgwyl a phethau 

na fyddwn i wedi eu profi yng Nghymru, 

popeth drwy gyfrwng y Gymraeg a 

phopeth yn rhagorol o ran joio.  Fy 

mwriad wrth wneud cais oedd dysgu am 

hanes y Wladfa ac i brofi‟r iaith a‟r 
traddodiadau.  Rwyf wedi profi'r rhain i‟r 

eithaf, ond wedi gwneud a dysgu llawer 

mwy ar ben hynny! 

 

   Mae profi‟r iaith Gymraeg yma ym 

Mhatagonia wedi rhoi sbardun i mi i‟w 

defnyddio llawer mwy yn yr ardal ddi-

Gymraeg rwy‟n dod ohoni.  Profiad 

fyddwn i byth wedi gallu ei gael yn 

annibynnol felly diolch o galon i‟r Urdd!  

Moen mynd eto nawr! 

Taith Patagonia 
(o dudalen 1) 

http://www.jobtraccymru.com
http://www.safleswyddi.com
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Alldaith Zambia a Botswana  

Bethan gyda rhai o blant Ysgol 

Gymraeg yr Andes, Trevelin. 

Kate a c Eiri yn paentio murlun yn 

Ysgol yr Hendre, Trelew. Patagonia  

Ymweliad y 

Gwasanaeth 

Tân ag Ysgol 

Llantrisant 

Diwrnod Plant Mewn Angen Ysgol 

Llantrisant 

Diwrnod Plant Mewn Angen Ysgol Evan James 


