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Oedfa gerddorol 
Sul y Pasg  

 
Mewn oedfa gymun fore Sul y Pasg ym 

Methlehem, Gwaelod-y-garth, bu côr ac 

unigolion o blith yr aelodau‟n cyflwyno 

detholiad o‟r gwaith cerddorol 

"Mynyddoedd y Meseia" (Robat Arwyn 

a John Gwilym Jones).  Bu‟r côr yn cael 

cryn hwyl yn ymarfer y darnau corawl 

am rai wythnosau dan gyfarwyddyd 

Delyth Evans, ac fe gafwyd gwasanaeth 

tri o gantorion ifanc yr eglwys - 

Catherine Blythe, Marged Siôn a Ieuan 

Wyn. Y llefarwyr oedd Eirlys Davies 

(Pentyrch), a Sianed, Rhydian ac 

Angharad King. Cafwyd cyfraniad ac 

ychydig o hud a lledrith iddo gan y plant 

– wrth iddyn nhw ail-gyfleu troi‟r dwr 

yn win yng Nghana, Galilea.  

  Gweinyddwyd y cymun gan y 

gweinidog, Y Parchedig Ddr R. Alun 

Evans, ac mae‟n werth dyfynnu ei eiriau 

am yr achlysur: "Oedfa o fawl oedd hi a 

greodd weithgarwch i rhyw drigain o'n 

haelodau gan gynnwys y plant. A dyna 

fendith i eglwys yw cael cynifer o bobol 

ifanc ddawnus fel unawdwyr sy'n fodlon 

rhoi o'r doniau hynny i'w capel. Roedd 

e'n fore i'w drysori." 

Tîm pêl-droed dan  15 oed Tonyrefail a enillodd y gynghrair a’r cwpan eleni 

Dathlu 40 mlynedd 
o Ganu 

 

Mewn cyngerdd mawreddog yn Neuadd 

Hoddinnott, Canolfan Mileniwm 

Cymru, ddiwedd mis Mawrth roedd 

Cantorion Creigiau yn dathlu carreg 

filltir arbennig. Datblygodd y côr o 

grŵp o garolwyr a fu'n codi arian cyn 

Nadolig 1970. Amcangyfrifir bod y 

cyngherddau y bu'r Côr yn cymryd rhan 

ynddynt dros y pedwar deg mlynedd 

diwethaf wedi casglu dros £500,000 i 

achosion da. 

   Mae Mair Roberts wedi bod yn 

gyfarwyddwr cerdd a phrif unawdydd 

Cantorion Creigiau ers sefydlu'r côr. 

Mae hefyd yn unawdydd proffesiynol ac 

wedi ymddangos ar nifer o lwyfannau 

perfformio'r byd gan gynnwys Neuadd 

Opera Sydney gyda Chôr Meibion 

Treorci.  

Cantorion Creigiau gyda Mair Roberts, arweinydd, a Helen Watkinson, cyfeilydd 

Côr Capel Bethlehem 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 10 Mehefin 2011 
Erthyglau a straeon 

i gyrraedd erbyn 
27 Mai 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 

Taith Gerdded  
Gyda  

Don Llewellyn   
 

Prynhawn Sul  
15 Mai 

2yp o Neuadd Pentyrch 
 

 
Am wybodaeth 

Ffoniwch 029 20890040 
 

 

Cangen y Garth 
 

'Taith i  

adnabod y Fro' 

 

Nos Fercher  

 11 Mai    

 
Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

Merched y Garth 
 

Mae Merched y Garth am fentro i 

Wrecsam eleni i gystadlu yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol, ond 

hoffem gael mwy o aelodau i fod yn 
rhan o'r côr, felly rydym am wahodd 

aelodau hen a newydd i ymuno â 
ni a rhoi cefnogaeth i Gavin ein 

harweinydd i gynrychioli ein hardal 

yn yr Eisteddfod. 
 

Byddwn yn dechrau ymarfer o ddifri 
ar ôl gwyliau'r Pasg,  

sef 9fed o Fai am 7.30  

yn Festri Tabernacl Efail Isaf. 
  

Croeso i chi! Am fwy o fanylion 
cysylltwch â 

eleriproberts@hotmail.com   

ffôn 01443 208211. 

Cyngerdd Bethlehem 
Gwaelod y Garth 

 
gyda 
Plant  

Ysgol Gwaelod y garth 
a 

Chôr y Mochyn Du 
 

7yh Nos Wener 
 20 Mai 

Dydd Llun, 30 Mai  
i dydd Sadwrn, 4 Mehefin  

ar safle Felindre, Abertawe. 
Mae'n safle cyfleus, oddi ar yr M4.  

 
Hyd at 200 o stondinau yn hyrwyddo 
gwasanaethau, cynnyrch a chelf o 

Gymru 
 

Pentre Mistar Urdd,  gan gynnwys y Wal 
Ddringo, Trampolîn ac ardal Chwarae 

 
Arddangosfa o waith Celf, Dylunio a 

Thechnoleg buddugol 
Arddangosfa o waith llenyddol buddugol  

 
Gweithgareddau ac adnoddau i 

Ddysgwyr, sesiynau blasu, a chyfle i 
ymarfer eich Cymraeg  

 
Gweithdai amrywiol led led y Maes, yn 

cynnwys drymio a sgiliau syrcas 
Perfformiadau drama, dawns a 

cherddoriaeth o'r llwyfan awyr agored 
 

Ffair wych 
 

Trên o gwmpas y Maes 
 

Dewis eang o fwyd a diod at ddant pawb 
 

Cofiwch gefnogi 

Eisteddfod yr Urdd 
Abertawe a'r Fro  

mailto:eleriproberts@hotmail.com
http://www.urdd.org/abertawe-2011
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Geraint ac Enid Hughes 

Gŵyl Feithrin y 
Rhondda 

 
Wedi llwyddiant ysgubol Gŵyl Feithrin 

2010 yn Sain Ffagan, penderfynwyd 

cynnal yr Ŵyl eleni eto yn yr 

Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan  

Ddydd Mercher, 15ed o Fehefin, 10yb-

3yp.  Thema‟r ŵyl yw Dathliadau, a‟r 

Brodyr Gregory fydd yn perfformio yn 

y sioe eleni. 

   Trefnir 3 sesiwn sioe er mwyn sicrhau 

bod cyfle gan bawb i‟w gweld, [1af: 

1 0 .3 0 -1 1 .3 0 ;  2 a i l :1 1 .30 -1 2 .3 0 ; 

3ydd:12.30-1.30].  

Mi fydd y sioe mewn marquee felly 

dewch a blanced i roi ar lawr a dewch â 

phicnic. 

   Mae mynediad i‟r amgueddfa a‟r sioe 

am ddim i oedolion ac i blant.   

Croeso i bawb 

Teleri Jones.  

Mudiad Ysgolion Meithrin 

Swyddog Datblygu Rhondda Taf  

Teleri.Jones@mym.co.uk 

07800 540316 

Lle i blant yn ysgol Gynradd 

Gymraeg Llantrisant wedi’r cyfan 

Bu cryn bryder ymysg rhai o rieni plant 

yr ardal oedd am sicrhau llefydd yn 

Y s g o l  G y m r a e g  L l a n t r i s a n t .  

Cyhoeddodd Awdurdod  Addysg 

Rhondda Cynon Taf fod yr ysgol yn 

orlawn ac nad oedd llefydd ar gael yn y 

dosbarthiadau meithrin ym mis Medi. I 

ychwanegu at bryder y rhieni 

awgrymwyd na fyddai lle ar gael 

chwaith yn un o ysgolion cyfrwng-

Cymraeg yr ardal ar gyfer y plant yma. 

Ond yn dilyn ymgyrchu brwd gan y 

rhieni – deiseb gyda dros 700 o enwau 

arni, cyfweliad ar y rhaglen Wedi 3 a 

lobio taer – mae‟n ymddangos bod yr 

awdurdod wedi ildio a bod y rhieni  

wedi ennill buddugoliaeth bwysig.  Fe 

fydd yna le, mae‟n ymddangos, i 13 

disgybl dderbyn  eu haddysg yn Ysgol 

Gymraeg Llantrisant wedi‟r cyfan. 

Mewn datganiad cyhoeddodd Cyngor 

Rhondda Cynon Taf bod eu swyddogion 

wedi cynnal arolwg o‟r ysgol ac wedi 

dod o hyd i lefydd i 13 o blant yn 

Llantrisant.  

  Yn ôl llefarydd ar ran y cyngor  “Mae‟r 

trefniant yma‟n cynnig ateb dros dro i‟r 

sefyllfa ac mae‟r cyngor yn bwriadu 

ehangu darpariaeth cyfrwng-Gymraeg 

yn yr ardal. Bydd y cynlluniau yma‟n 

cael eu trafod yng nghyfarfod  nesa 

cabinet y Cyngor  ac yna‟n dod yn rhan 

o ymgynghoriad cyhoeddus.” 

   M a e ‟ r  r h i e n i ‟ n  c r o e s a w u ‟ r 

datblygiadau diweddar yma ond  iddyn 

nhw dydy‟r frwydr ddim drosodd. Maen 

nhw‟n galw ar y cyngor i sicrhau na 

fydd y fath sefyllfa‟n codi eto.  Maen 

nhw‟n dadlau bod angen polisi pendant i 

wneud yn siwr bod darpariaeth ddigonol 

ar gyfer plant sydd am dderbyn eu 

haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. I 

wneud hynny mae gofyn am flaen-

gynllunio trylwyr  

 

Pen-blwydd arbennig 

Bydd un o hoelion wyth yr ardal, Keith 

Morgan Davies neu Keith Moc fel 

mae‟n cael ei adnabod yn dathlu pen-

blwydd go arbennig yn ystod mis Mai.  

Bydd yn gwneud hyn yng nghwmni 

nifer o‟i gyfeillion ar gwrs golff 

Llantrisant. 

   Brodor o Ystalyfera yw Keith ac un o 

gyn-ddisgyblion ysgol ramadeg y dre.  

Graddiodd o Goleg Prifysgol Cymru 

Caerdydd a bu‟n athro yn Ysgol 

Uwchradd Glan Elai yng Nghaerdydd 

am dros ddeg mlynedd ar hugain. 

   Ond byd y campau fu byd Keith – 

chwaraeodd rygbi dosbarth cyntaf dros 

Gasnewydd a Maesteg.  Roedd hefyd yn 

gricedwr o fri a fe oedd asgwrn cefn tîm 

criced Meisgyn am flynyddoedd lawer. 

Am ei waith diflino gyda ieuenctid yr 

ardal mae pawb yn ei gysylltu.  Clwb 

Rygbi Pont-y-clun oedd un o‟r rhai 

cyntaf i gyflwyno mini-rygbi i blant a 

Keith oedd yn gyfrifol am ddatblygu‟r 

gêm yn yr ardal.  Bu hefyd yn hyfforddi 

cricedwyr ifanc Meisgyn dros y 

blynyddoedd. 

   Fel arwydd o werthfawrogiad am ei 

waith yn hyfforddi a hyrwyddo 

cenedlaethau o chwaraewyr rygbi a 

chriced derbyniodd MBE ychydig 

flynyddoedd yn ôl.   

   Golff yw ei gêm bellach ac mae 

ganddo un uchelgais – efelychu ei fam 

yng nghyfraith sy‟n naw deg oed ac yn 

dal i fwrw‟r bêl fach wen ar gwrs golff 

Palleg! 

   Pen-blwydd hapus a phob lwc iddo! 

 

Colli un o’n  hactorion mwyaf 

adnabyddus 

Yn 91 mlwydd oed bu farw Islwyn 

Morris, tad Sian a Geraint Davies, 

Portreve Close, tadcu Elin, ac un o‟n 

hactorion mwyaf adnabyddus 

   Bu‟n actio am ran helaetha ei oes gan 

gymryd rhan mewn dramâu llwyfan a 

theledu. Ond fel Tush yn y gyfres Pobol 

y Cwm y cofir amdano‟n bennaf. 

Cafodd lwyddiant diweddar hefyd yn 

portreadu Dad yn y gyfres „Satellite 

City‟. 

   Mae ein cydymdeimlad yn fawr â‟r 

teulu un eu colled. 

 

Tymor llwyddiannus 

Bu‟r tymor yn un llwyddiannus i dri 

chlwb rygbi‟r ardal eleni. 

Gydag un gêm yn weddill mae‟n bur 

debyg y bydd Y Beddau‟n gorffen yn 

drydydd yng Nghyngrair Adran 1 

(Dwyrain). Yng ngêm ola‟r tymor fe 

guron nhw Gilfach Goch yn rhwydd o 

38 i 19. 

   Trydydd hefyd yw Llantrisant yn yr 

Ail Adran (Dwyrain) ac fe orffennon 

nhw eu tymor mewn steil gyda dwy 

fuddugoliaeth swmpus. Y naill yn erbyn 

Fleur de Lys, 59-30 a‟r llall yn erbyn 

Caerffili,  69-24.  Fe fydd y 

c y n g h r e i r i a u  u c h a ‟ n  c a e l  e u 

hailstrwythuro‟r y tymor nesa ac mae 

hyn yn golygu y bydd Llantrisant yn 

ennill dyrchafiad i‟r Adran Gyntaf . 

   Cafodd ail dîm Llantrisant dymor i‟w 

gofio hefyd. Fe gyflawnon nhw‟r „dwbl‟ 

trwy ennill y gynghrair a‟r cwpan. 

Trydydd yw Pontyclun yn Adran 4 (De-

ddwyrain) a gyda phedair gêm yn 

weddill  pedwar pwynt sy‟n eu gwahanu 

nhw a‟r tîm sy ar y brig.  Mae 

gobeithion Pontyclun am ddyrchafiad 

felly‟n dal yn fyw! 

 

Merched y Wawr 

Mae Merched y Wawr, Tonysguboriau 

yn cwrdd ar drydydd nos Fercher pob 

mis yn y Pafiliwn, Tonysguboriau am 

7.30. Ymhlith yr aelodau mae nifer o 

ddysgwyr ac mae croeso cynnes iawn i 

aelodau newydd. Cyfarfodydd i ddod:   

Mai 18fed   Cyfarfod Blynyddol a 

Physgod a Sglodion i ddilyn!   

Mehefin 15fed    Mrs Elenid Jones yn 

son am Madagascar 

 

Siop fwyd a chaffi newydd 

Agorwyd delicatessen a chaffi newydd 

d r ws  n e s a f  i ‟ r  T r a t t o r i a  y n 

Nhonysguboriau.  Lle da am baned a 

sgwrs! 

 

Taith i Awstralia 

Pob hwyl i Beryl a John Rowlands yn 

ystod eu taith i Awstralia.  Mi fyddan 

nhw‟n ymweld â‟u mab sydd yn byw 

yno. 

 

Newyddion mis nesaf at Geraint ac 

Enid Hughes os gwelwch yn dda. 

01443224743 

mailto:Teleri.Jones@mym.co.uk
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Mae CD gyntaf Parti‟r Efail allan ac ar y 

farchnad! Ar ôl cyfnodau o recordio bob 

yn ai l a chystadlu a chynnal 

cyngherddau fe ddaeth y cyfan i fwcwl a 

chyhoeddi “Ambell i gân”.  Yn ôl y sôn, 

mae‟r copïau‟n gwerthu fel slecs! Mae‟r 

14 trac yn cynrychioli’r rhaglen 

amrywiol y bu‟r bois o Efail Isaf yn ei 

chyflwyno i gynulleidfaoedd ar hyd a 

lled Cymru ers eu sefydlu cyn gŵyl 

Cerdd Dant Pen-y-bont ar Ogwr 1995. 

Mae yma ganeuon gwerin digyfeiliant, 

caneuon o sioeau, emynau a phedwar o 

osodiadau cerdd dant eu harweinyddes, 

Menna Thomas. Ymhlith y traciau, 

mae‟r darn unigryw “Y Parti Cerdd 

Dant” achosodd gymaint o hwyl ar 

lwyfan Prifwyl Glyn Ebwy‟r llynedd, 

wrth i‟r parti ddychanu eu hunain a‟r 

gelfyddyd o ganu gyda‟r tannau. Yr 

offerynwr ar y ddisg yw Bethan 

Roberts, Efail Isaf, a Lowri Ffrancon, 

Pen-y-bont ar Ogwr (dwy delyn) a 

Rhodri Harries, Trecelyn (piano) ac fe 

recordiwyd y cyfan yn stiwdio Acapela. 

   Bydd noson lansio yn cael ei chynnal 

yn fuan – wedi i Barti‟r Efail 

ddychwelyd o‟r Ŵyl Ban Geltaidd yn 

Iwerddon. 

   Os nad yw’r aelodau wedi gwerthu 

copi am £10 i chi‟n barod, yna 

mynnwch eich copi drwy e-bostio 

partirefail@aol.com gan roi manylion 

sut y gall Parti‟r Efail gysylltu â chi. 

Cyfeillion y Creigiau yn ffarwelio â Rhys a Sheila yn Nhafarn y Creigiau. 

Sheila a Rhys Dafis yn diolch am y 

cyfarchion gwresog a roddwyd gan 

fudiadau lleol mewn noson arbennig 

yng Ngwaelod y Garth.  

Parti’r Efail  
ar ddisg 

Bobi Ellis Baines plentyn cyntaf Rwth 

a Stuart Baines ac wyr bach cyntaf 

Wynford a Meira, Creigiau; a 

chefnder newydd sbon i Begw Non ac 

Efa Grug. Llongyfarchiadau i'r teulu 

bach. 

Aelodau Cwrdd Merched Bethlehem yn gwledda yn y Tŷ Thai, Yr Eglwys Newydd.  

Logo Newydd 

Cwrdd Merched Bethlehem 
 

Mae merched Bethlehem yn cwrdd yn 

gyson i fwynhau profiadau diddordol a 

gwahanol. Yn barod eleni bu June Lloyd 

yn rhoi braslun o‟i bywyd o‟i geni yn y 

Rhondda, i‟w hyfforddiant yng ngholeg 

Cyncoed, cyn mynd i ddysgu yn Lloegr 

ac yna nôl i Radur yn 2008. Er ei bod yn 

ddysgwraig, fe wnaeth June y cyfan yn 

Gymraeg. Bu June Huws yn sôn am 

bythefnos yn Bejing pan aeth am 

hyfforddiant T‟ai Chi yn ogystal ag 

ymweld â rhannau o‟r wlad.  

   Testun sgwrs ein Gweinidog oedd “Y 

Porfeydd Gwelltog” sef cymdeithas a 

sefydlwyd gan Llwyd o‟r Bryn (Robert 

Lloyd). Yr aelodau gwreiddiol oedd 

grŵp o ddynion a fynychai‟r Eisteddfod 

Gened lae tho l  ga n  a ro s  me wn 

ysguboriau. Darllennodd Alun gofnod 

Llwyd o‟r Bryn o rai o‟r ymweliadau 

hynny.  

   Ein siaradwr gwadd ym mis Mawrth 

oedd Hefin Mathias. Teitl ei ddarlith 

oedd “Rhyfel a Heddwch” ac roedd 

wedi paratoi cannoedd o luniau a 

siartiau i‟n helpu ni i ddeall cefndir y 

cyfnod rhwng y ddau rhyfel byd.  

   Cyn y Pasg cawsom hanes taith Ann a 

Rhodri i‟r India. Cawsom ddarlun o 

faint a chyflwr y wlad a chip ar rai o‟r 

golygfeydd trawiadol. 

mailto:partirefail@aol.com
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

 
20 mlynedd o 
adloniant – 
ar lwyfan, 
teledu ac 

mewn 
nofelau 

 
 

 

I ddathlu 20 mlynedd yn cynnig 

adloniant i blant, mae‟r amryddawn 

Martyn Geraint ar daith o gwmpas 

theatrau Cymru gyda sioe un dyn 

newydd sbon. „Draw dros enfys y 

cyfnod sylfaen‟ yw teitl y sioe hwyliog 

ond addysgiadol hon sy‟n cyfuno ei 

ddiddordeb mewn adloniant i blant  ac 

addysg, gan iddo gael ei hyfforddi fel 

athro. Ond mae‟r canwr a‟r cyflwynydd 

o Bontypridd hefyd yn awdur llyfrau 

plant gyda‟i ail nofel, Sêr y Nos, 

newydd ei chyhoeddi gan Wasg Gomer. 

   Meddai Martyn “Dwi wastod wedi 

hoffi gadgets a gizmos ers gwylio 

rhaglenni fel Batman neu Thunderbirds 

- felly o'n i am gynnwys ychydig o 

bethau tebyg yn y llyfr.  Roeddwn i am 

ysgrifennu stori antur i blant oedd wedi 

ei lleoli mewn sawl lle enwog yng 

Nghymru – a daeth y syniad imi wrth 

edrych ar Ganolfan y Mileniwm ym 

Mae Caerdydd a sylwi ar y geiriau ar yr 

adeilad. Meddyliais am guddio bom yna 

mewn stori antur...daeth y stori imi o 

fewn 5 munud ond roedd y gwaith o 

ysgrifennu dipyn yn hirach!” 

   Antur gyffrous i blant 9-11 oed yw Sêr 

y Nos lle plethir stori dditectif i fyd cŵl 

grŵp roc Cymraeg gan ein tywys i sawl 

lle enwog yng Nghymru ar y daith.  

   Y grŵp mwyaf cŵl i’r byd roc 

Cymraeg ei weld erioed yw Sêr y Nos 

gyda Belinda Sara, Alffi, Elen a Gwion 

yn aelodau brwdfrydig iawn. Gyda‟u 

perfformiadau gwefreiddiol a‟u 

gwisgoedd arbennig mae pobl ifanc 

Cymru wedi gwirioni‟n llwyr ar Sêr y 

Nos.  

   Ond ychydig iawn sy’n gwybod am eu 

hanturiaethau cyffrous pan na fyddan 

nhw‟n rocio. Diolch i BB, eu rheolwr 

rhyfeddol, mae aelodau‟r grŵp yn 

defnyddio‟r dechnoleg fwyaf modern i 

erlid dihirod dros Gymru gyfan. Felly, 

gyda sôn am wenwyno yng Nghanolfan 

Ymwelwyr Hafod Eryri, mae Sêr y Nos 

yn defnyddio‟u rocedi chwim i wibio i 

gopa‟r Wyddfa i ymchwilio. Tybed a all 

Sêr y Nos ddatrys yr holl ddirgelwch 

cyn y bydd hi‟n rhy hwyr.  

   Sêr y Nos yw pedwerydd teitl Cyfres 

Strach ac mae holl fwrlwm y stori’n 

siŵr o apelio at ein darllenwyr ifanc. 

Gwasg Gomer £4.99 

“Lle neis iawn yw 
Llansannan”  

 
Dyna oedd y llinell olaf i‟w datgan 

mewn noson o ffarwel i Sheila a Rhys 

Dafis, Creigiau, gan eu bod bellach 

wedi‟n gadael a dychwelyd i Lansannan, 

Clwyd, bro mebyd Rhys, ar ôl iddyn 

nhw dreulio dros ugain mlynedd yn ein 

plith.  

   Daeth cynrychiolaeth o  sawl 

gweithgaredd a mudiad ardal ynghyd yn 

Festri Bethlehem i ddymuno‟n dda 

iddyn nhw. Roedd hi‟n noson oedd yn 

perthyn i bawb, ond yn deyrnged i ddau 

fu‟n hynod weithgar a bywiog yn ein 

plith am gymaint o flynyddoedd. 

   Roedd y cwlwm o atgofion fideo ar 

ddechrau‟r noson yn gyfrwng i atgoffa 

pawb o‟r hyn y bu‟r ddau‟n ymwneud â 

nhw – Sheila‟n weithgar yn y gymuned, 

Clwb Y Dwrlyn, Merched y Garth, 

Merched y Wawr, yn gynghorydd, 

actores ac yn trin gwalltiau ar 

aelwydydd y fro; Rhys, yntau‟n 

ysgogwr Talyrnwyr a seiadau llenyddol 

Y Mochyn Du, ac yn fardd llys Parti‟r 

Efail. Roedd y Parti yno i gyfrannu a 

chafodd Rhys ymuno‟n y gân olaf!  

    Yn Festri Bethlehem bu to ar ôl to o 

egin gynganeddwyr yn mynychu 

dosbarth nos Rhys. Dyma i chi un o‟r 

selogion hynny, Catrin Dafydd, 

Gwaelod y Garth, yn cofio cyngor yr 

athro iddi un noson:  

 

 Clywed y geirie  

 

Gwranda ar y geirie,  

gad iddynt oglais yn dy glustie.  

Llyfa'r llefaried, sibrwd y cytseinied  

rhyngot ti a thi dy hun 

a'th lyged tua'r sêr. 

 

Nadda dipyn wedyn, a chwynnu  

a chyn pen dim, dônt i'w lle, 

dônt i drefen, 

 yn glwstwr o ystyr,  

â'u straeon eu hunen.  

 

   Ynghanol awdl Aled Gwyn, oedd yn 

gofidio am yr ymadawiad, ac a 

ddarllenwyd gan ei  frawd,  yr 

Archdderwydd Jim Parc Nest, roedd y 

dyfyniad isod:  

 

 “Un o sylwedd yw Sheila  

 Dyma her, gad hi mwy 'ma.”  

 

   Daeth y llinell sydd yn ein pennawd 

yn ystod darlleniad Wynford (un arall o 

blant Llansannan) o gywydd gan Emyr 

Davies, (Tîm y Taeogion a chyd-ganwr 

efo Rhys yng nghôr “Ar ôl tri”). Dyma i 

chi ddetholiad bach o rai o‟r llinellau 

ogleisiodd y gynulleidfa:  

Googlais y geiryn „gogledd‟  

A chael llun erchyll ei wedd:  

Yn ôl rhai, Sheila a Rhys,  

Iglws ac eirth peryglus  

A welwch, a dim heulwen -  

Twll o le dan fantell wen ...  

 

...A chofiwch, mynnwch eich map  

Gan Inuit, rhag un anhap ...  

 

...Ewch â het, ewch â chotiau,  

O ach y dewr ‟rych chi‟ch dau.  

  Ond er hyn a‟r darlun du,  

Mae yna rai sy‟n mynnu  

Gan glochdar i bedwar ban:  

Lle neis iawn yw Llansannan! 

Ble ma' fe nawr? 
Bydd rhai o ddarllenwyr y golofn hon 

yn gyfoedion i Alun Chave - yn gyn 

gyd-ddisgyblion neu'n gyfeillion efallai. 

Wel mae ei hanes yn hynod ddiddorol. 

Enillodd radd mewn Swoleg o Brifysgol 

Aberystwyth ychydig yn ól ac aeth i 

weithio yn Llundain - yn yr Asiantaeth 

Labordau Milfeddygol yn gwneud 

gwaith ymchwil i'r afiechyd Prion mewn 

gwartheg. Enillodd radd bellach - ei 

MSc. o Goleg Brenhinol Milfeddygol 

Llundain. Ei faes astudiaeth oedd Bioleg 

Anifeiliaid Gwyllt. Ar hyn o bryd mae'n 

astudio i fod yn filfeddyg yn y Coleg 

Brenhinol yn Llundain. Hoff anifeiliaid 

Alun yw nadroedd a madfallod egsotig! 

Pob llwyddiant i ti Alun yn y maes 

hynod ddiddorol yma. 

  

Taith Tím rygbi dan 11 Pentyrch 
Yr haf yma bydd tím rygbi dan 11 oed 

Pentyrch yn mentro i Rodez yn Ffrainc i 

gystadlu gyda 'gweddill y byd' mewn 

twrnamaint i hogiau ifanc. Tím Pentyrch 

fydd yr unig dím o Gymru yn y 

gystadleuaeth! Mae Geraint, Steve a 

Tim y trefnwyr yn gweithio'n ddyfal i 

godi arian ar gyfer y daith - ynghyd â'r 

bechgyn eu hunain - ond os carech chi 

gyfrannu rhywfaint at gostau'r daith 

byddai Geraint - o'r Teras - yn fwy nag 

hapus i glywed gennych! Pob lwc hogia! 

  

Urddo Delme 
Dymunwn yn dda i'r Athro Delme 

Bowen a fydd yn cael ei Sefydlu yn 

Arglwydd Faer Dinas a Sir Caerdydd yn 

Neuadd y Ddinas yn ystod y mis.  Yn y 

rhifyn nesa gobeithiwn ddod ag ychydig 

o ysblander y seremoni i dudalennau'r 

Tafod. Pob dymuniad da i'r diwrnod! 
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Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Problem 'da’r 
diod? 

Mae 'na ateb. 
Ffoniwch AA:  
0845 769 7555 

 

Mae cyfarfodydd 
Cymraeg 

yn eich ardal chi. 

Swydd Newydd 

Dymunwn yn dda i Carys, merch Cliff 

ac Eifiona Hewitt, yn ei swydd newydd 

gyda Cadw. Mae Carys newydd 

ddychwelyd adre ar ôl bod yn teithio‟r 

byd. 

 

Merched y Wawr 

Nos Fercher, Ebrill 13eg, cynhaliwyd 

cyfarfod misol Cangen y Garth o 

Ferched y Wawr yng Nghanolfan y 

Tabernacl. Daeth Llinos Williams atom 

i‟n goleuo am waith yr elusen Clic 

Sargent, elusen sydd yn cefnogi a helpu 

plant a phobl ifanc sydd yn dioddef o 

ganser. Roedd Llinos wedi elwa‟n fawr 

o wasanaeth yr elusen gan iddi hi ei hun 

ddioddef o‟r canser pan yn bymtheg oed 

a hefyd yn ddiweddarach pan oedd yn 

bedair ar hugain. Roedd aelodau‟r 

gangen yn llawn edmygedd o ddewrder 

a gwroldeb Llinos yn adrodd hanes y 

cyfnod anodd yma yn ei bywyd. 

Cynhaliwyd Ocsiwn Fud yn ystod y 

noson a chodwyd y swm anrhydeddus o 

£350 i gefnogi gwaith yr elusen. 

 

“Ambell i Gân” 

Llongyfarchiadau i Barti‟r Efail sydd 

wedi rhyddhau CD yn ystod y mis. Mae 

“Ambell i Gân” yn cynnwys caneuon 

gwerin, cerdd dant a chaneuon ysgafn. 

Mae Radio Cymru wedi derbyn y CD â 

breichiau agored a‟r bechgyn yn cael eu 

clywed ar amryw o raglenni. Dwi heb 

brynu‟r CD eto, ond mae‟r caneuon 

sydd wedi eu darlledu ar y radio yn 

plesio‟n fawr. Pob hwyl gyda‟r gwerthu, 

fechgyn! 

 

Y TABERNACL 
Gwellhad Buan 

Braf yw deall fod John James, Tonteg 

wedi dod adre‟ ar ôl treulio cyfnod yn yr 

ysbyty. Dymunwn adferiad iechyd buan 

i ti, John.  

 

Bedydd 

Yn y Gwasanaeth Cymun, ddechre 

Ebrill, bedyddiwyd Mali, merch Carwyn 

a Heather Lloyd Jones, a chwaer fach 

Osian. Roedd yn braf cael croesawu 

teuluoedd Carwyn a Heather i‟r Oedfa. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Ifan a Maria 

Ioannou Dylan o Feisgyn ar enedigaeth 

mab bach, Ioan Ifan fore Mawrth, Ebrill 

19eg. Dymuniadau gorau i chi eich tri. 

 

Noson Teulu Twm 

Nos Sadwrn, yr ail o Ebrill fe drefnodd 

aelodau Teulu Twm a‟u rhieni noson 

hyfryd yn Neuadd y pentref. Cafwyd 

gwledd o fwyd a gwledd o adloniant i 

ddilyn. Carwyn Hedd ac Eleri, 

arweinyddion teulu Twm fu‟n 

cyflwyno‟r eitemau a baratowyd gan 

blant a phobl ifanc yr eglwys, ac mae 

yna dipyn o dalent gerddorol ymhlith 

ein pobl ifanc. Cyflwynwyd elw‟r noson 

i gefnogi‟r gwaith yn Ysbyty Felindre. 

 

Merched y Tabernacl 

Ar fore Mawrth braf teithiodd nifer fach 

o Ferched y Tabernacl i‟r brifddinas i 

gerdded Llwybr Canmlwyddiant 

Caerdydd. Fe ddechreuodd y daith ger 

yr Hen Lyfrgell a gwelsom adeiladau 

nad oeddem wedi sylwi arnynt o‟r blaen 

wrth ruthro o siop i siop. Gwelsom hen 

gapel Methodistaidd Wesleaidd yn Stryd 

y capel yn dyddio nôl i 1829 a‟r hen 

fythynnod dwy ystafell yn llys Jones, 

ger Stryd Womanby. Cyn croesi i‟r 

gerddi, Neuadd y ddinas a‟r Amgueddfa 

roedd yn rhaid cael coffi bach i 

atgyfnerthu yn yr Hilton. Cael cinio 

wedyn cyn troi am adref wedi 

mwynhau‟r daith, y tywydd a‟r 

gwmnïaeth. Cyfarfod nesaf y merched 

fydd taith trên i‟r Fenni ar Fai 17eg. 

Cysylltwch â Judith am fanylion. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis Mai 

Mai 1 Gwasanaeth Cymun o dan ofal 

ein Gweinidog.  

Mai 8. Geraint Rees. 

Mai 15. Oedfa Deuluol Sul Ewyllys Da. 

Mai 22. Oedfa Cymorth Cristnogol. 

Mai 29. Allan James  

PARTI PASG Y PARC 

Cafwyd diwrnod llwyddiannus arall yn 

ail Barti Pasg y Parc Menter Iaith.  Mi 

oedd y digwyddiad eleni yn rhan o 

ddathliadau canmlwyddiant a hanner yr 

Eisteddfod gyntaf yn Aberdâr a 

chynhaliwyd y digwyddiad ym Mharc 

Gwledig Cwmdâr Aberdâr.  'Roedd 

bwni wen y Pasg yn brysur tu hwnt yn 

dosbarthu wyau siocled i'r plant wnaeth 

fynychu, ond cafodd un plentyn ŵy 

enfawr am greu'r boned Pasg orau.  Cian 

Williams o Aberdâr oedd y person 

lwcus : dim ond gobeithio bydd ei 

ddeintydd yn maddau i ni. 

C a f w y d  h e f y d  b e r f f o r mi a d a u 

llwyddiannus gan Gwenda Owen a 

Martyn Geraint a braf eto oedd clywed 

n o d a u  p e r a i d d  t a n n a u ' r 

delynores  Bethan Nia yn creu 

awyrgylch arbennig.  Diolch i bawb á 

ddaeth i fwynhau. 

  

Miri Mai 

Cynhelir yr ail ddigwyddiad o dan 

drefniant bwyllgor dathlu Eisteddfod 

Aberdâr gyda chymorth Menter Iaith a 

mudiadau lu eraill ar Fai 14eg.  Bydd 

seremoni marcio lleoliad Eisteddfod 

gyntaf Aberdâr 150 o flynyddoedd yn ôl 

y tu allan i'r farchnad yn Aberdâr am 

10.30, ac yna bydd pawb yn ymlwybro 

draw i'r amgueddfa ar gyfer ffair bwyd 

gyda nifer o ddarparwyr lleol ynghyd á 

stondinau gan fudiadau Cymraeg yr 

ardal.  Dewch yn llu felly. 

  

Cynlluniau Chwarae'r Pasg 

Diolch i bawb wnaeth fynychu a 

mwynhau cynlluniau chwarae agored 

rhad ac am, ddim y Fenter yn Garth 

Olwg a Rhyd y Waun dros wythnos 

gyntaf gwyliau'r Pasg.  Welwn ni chi 

gyd eto gobeithio yn ystod 4 wythnos 

gyntaf gwyliau'r Haf.  

 

Twmpath Dawns 

Bydd Jac y Do yn perfformio yng 

Nghlwb Rygbi Abercwmboi ar 

Gorffennaf 8 fed.  Tocynnau ar gael yn 

awr o Mairwen Hancock ond ffoniwch 

yn gyflym, dim ond 200 sydd ar 

gael.  Cysylltwch yn awr ar 01685 

871447 
Kevin Davies.  

Prif Weithredwr. 
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CAPEL SALEM, 
TONTEG  

Lowri 

Gyda thristwch angerddol cofnodwn 

farwolaeth Lowri Puw a gollon o‟n plith 

ddiwedd Mawrth, ac estynnwn 

gydymdeimlad gwresog i Margaret a 

John ei rhieni. Rhaid cydnabod fod Lowri 

wedi cyflawni llawer mwy yn ystod ei 

hoes fer nag a wnaiff rhan fwyaf trwy 

gydol dwbwl ei hoedran. 

   Tra yn y Coleg paratôdd ei hun i fod yn 
gymwys ym myd y Gyfraith ond yna 

trodd ei golygon i fyd y Cyfryngau. Yno 

daeth yn adnabyddus trwy Gymru gyfan a 

llenwi amrywiaeth eang o swyddi. Ym 

1996 cafodd brofiad gwaith yn yr Adran 

Materion Cyfoes cyn cael ei phenodi i 

swydd yn yr adran Chwaraeon. Ym 1997 

daeth yn Ohebydd ar adran Ffeil cyn 

symud i Newyddion ddwy flynedd yn 

ddiweddarach. Ym 2001 gadawodd 

Lowri‟r BBC am gyfnod pan fu‟n 

cyfrannu i raglenni Heno a Wedi 

Chwech. Daeth Lowri‟n ôl i‟r BBC yn 

2002 gan weithio ar “Wales Today” am 

rai blynyddoedd ac yna dychwelyd i 

Newyddion ym 2006 fel Cynhyrchydd, 

Gohebydd a Chyflwynydd. Yn ôl ei 

chydweithwyr “roedd natur Lowri yr un 

fath bob amser, - aeddfed, doeth a 

chyfeillgar ac mae‟n gadael ffrindiau ar 
draws BBC Cymru.” Teg yw cydnabod 

fod canran uchel o‟r rhai fu‟n troedio‟r un 

llwybrau â Lowri yn ei Gwasanaeth 

Ffarwelio. 

   Tu allan i’w gwaith bob dydd anodd 

dychmygu personoliaeth mwy cadarn, 

cymedrol, caredig na Lowri. Byddai‟n 

taflu ei hunan i mewn i roi o‟i gorau glas 

i ba bynnag cyfrifoldeb ddeuai i‟w rhan a 

rhoddwyd amryw enghraifft o hyn adeg 

ei Gwasanaeth. Cofnodwyd hefyd ei 

hiwmor cynnes a fyddai‟n perffeithio ac 

amlygu ei hun beth bynnag y 

digwyddiad. 

   Heb os nac oni bai, canolbwynt bywyd 

Lowri oedd ei chartref ym Mhreswylfa. 

Byddai hi, Margaret a John yn gweithio 

trwy gydol eu hoes fel un tîm ac fel pob 

tîm gwerth chweil roedd edrych ar ol ei 

gilydd yn flaenoriaeth ddiamheuol. 
   Yn nodweddiadol o Lowri, a hithau‟n 

sylweddoli a gwybod yr hyn fyddai 

canlyniad ei salwch eithafol, hi ei hun 

drefnodd a chymryd gofal llwyr o‟i 

Gwasanaeth a‟i diwrnod angladd ar ei 

hyd. O ganlyniad mwynhawyd gwledd 

arbennig iawn - uwch yr hel atgofion 

cynnes - yn yr Hen Swyddfa Bost yn Sain 

Ffagan wedi‟r ddau Wasanaeth.  

Cynhaliwyd y Gwasanaeth cyntaf yng 

Nghapel Salem Tonteg ac yna yn yr 

Amlosgfa yng Nghoety. Bu Lowri‟n 

aelod ffyddlon yn yr Ysgol Sul yn Salem 

gan sgleinio yn y Cyflwyniadau, yn 

enwedig yn y maes cerddorol. 

   Ei Gweinidog, y Parchedig Peter Cutts 

oedd â‟r gofal am y ddau Wasanaeth a 

chariodd ef allan y cyfarwyddiadau 

manwl gafodd gan Lowri pan roedd hi yn 

yr Ysbyty. Un o‟r dyletswyddau gafodd 

oedd darllen cydnabyddiaethau a 

n egeseu on  i ‟w  f f r ind i au  a ‟ i 
chydweithwyr. Cyflwynodd Mima 

Morse, ffrind y teulu, air o deyrnged a 

chafwyd darlleniadau gan Nest Williams 

a Sarah Smith.  Howard Morse oedd yr 

organydd a theimlai‟n fraint i wneud 

hynny. Mae‟n rhaid mai Capel Salem yw 

un o‟r Capeli mwyaf ei faint yn yr ardal 

hon ond bron nad oedd yn ddigon o faint 

i Wasanaeth Lowri. Dyma Ffarwel a 

Chydnabyddiaeth deilwng. Cafodd llwch 

Lowri ei roddi ym mynwent Salem mewn 

gwasanaeth preifat, tawel o dan ofal ein 

Gweinidog. Diolch, ar ran dy ffrindiau 

ymhell ac agos, i ti Lowri am fod yn 

sbardun i‟n bywydau ni.  

   Dymuna Margaret a John ddiolch yn 

wylaidd i‟w teulu, cymdogion a ffrindiau, 

pell ac agos, am gefnogaeth ddi-ben-draw 

yn ystod eu profedigaeth lem. Diolch 

arbennig iawn i‟w Gweinidog, y 
Parchedig Peter Cutts, am eu cynnal a‟u 

cefnogi ac i bawb a gymrodd ran yn y 

Gwasanaeth Angladd. Maent am 

gydnabod yn ddiolchgar iawn hefyd y 

gofal caredig a sensitif gawsant gan 

Gwmni  Ymgymerwyr  Angladd 

Maesgwyn. 

          

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Gwyneth a Norman 

Rowlands ar enedigaeth ei hwyr bach 

cyntaf - Finn. Rhieni Finn yw Alison,- 

merch Gwyneth a Norman, - ac Alan. 

Mae ganddynt ferch, Alys, sydd bellach 

yn ddeuddeg oed ac mae‟r teulu‟n byw 

yn Nhrisant, Ceredigion. Pob dymuniad 

da i‟r teulu bach. 

 

Pen-blwydd Arbennig 

Estynnir llongyfarchiadau gwresog iawn i 
Mrs. Eirene Jones ar gyrraedd oedran 

arbennig. Gellir maddau ichi am gredu ei 

bod wedi cyrraedd Oed yr Addewid, ond, 

mewn gwirionedd, byddech wedi gwneud 

camsyniad o ugain mlynedd. Mae Eirene 

yn gefnogol i‟r gweithgareddau yn ei 

hardal ac yn enwedig yn ei Chapel a 

hynny dros nifer o flynyddoedd a diolchir 

iddi yn gynnes. Mae‟n enedigol o 

Gefnllwyn, Llangeitho ac yn ferch i‟r 

diweddar Mari a John Lewis a does dim 

angen dyfalu‟n ddwys beth yw enw 

cartref Eirene ym Mhentre‟r Eglwys! 

Mae ei brawd (bach!), Oswyn, yn byw 

ym Mhontarddulais. Enwau plant Eirene 

a‟r diweddar Austin yw Mair a Gareth. 

Dymuniadau gorau posibl i chi Eirene. 

 

Croeso 

Mae Iveta a John bellach yn rhieni ac 

enw‟r newydd-ddyfodiad bach yw 

Daniel. Edrychir ymlaen at dy 

bresenoldeb dithau yn ein plith Daniel. 

Llongyfarchwn chi‟ch tri yn gynnes. 

 

Y Gymdeithas Gymraeg 

“O Law i Law” fu llyfr darllen a thrafod 

y Gymdeithas Gymraeg yn nhymor y 
Gwanwyn a chafwyd blas positif iawn o‟r 

dechrau i‟r diwedd arno. Bu trafodaeth 

faeth am gymeriad Twm Twm a‟i rôl yn 

y gymdeithas. Yn nhymor yr Hydref 

byddwn yn mabwysiadu “Cysgod y 

Cryman” - teitl addas ar gyfer yr amser 

hwn o‟r flwyddyn siŵr o fod! Ar nos 

Wener, Mai‟r 20fed, croesawn Ifan 

Dylan, Swyddog Canolfan Gymraeg 

Prifysgol Morgannwg i‟n plith. Croeso 

cynnes iawn ichi i ymuno a ni a bydd y 

noson yn dechrau am 7y.h. Os am wybod 

rhagor am Gymdeithasau i Ddysgwyr a 

Siaradwyr rhugl cysylltwch ag Ifan ar 

01443 482555. 

Lansio Logo ac 
enw newydd 

Mudiad Ysgolion 
Meithrin 

 
Ddydd Iau, 14 Ebrill ym Mhrif Swyddfa 

Mudiad Ysgolion Meithrin yn 

Aberystwyth lansiodd y Mudiad ei logo 

ac enw newydd. Roedd y cyflwynydd 

teledu Angharad Mair yn bresennol i 
ddadorchuddio‟r lechen arbennig a 

ddatgelodd y logo ac enw newydd y 

Mudiad.  

   Meddai Hywel Jones, Prif Weithredwr 

y Mudiad: 

   “Gan fod y Mudiad yn dathlu ei ben-

blwydd yn 40 oed eleni, penderfynwyd ei 

bod hi‟n adeg addas i‟r Mudiad gael logo 

newydd.  Teimlwyd ers peth amser fod y 

Mudiad wedi tyfu o fod yn fudiad a 

ffurfiwyd yn wreiddiol er mwyn sefydlu 

„ysgolion' meithrin ledled Cymru, i un 

sydd bellach wedi datblygu‟n fudiad o 

statws cenedlaethol ac sy‟n cael ei 

gydnabod bellach fel „arbenigwyr y  

blynyddoedd cynnar‟ yng Nghymru. O 

heddiw ymlaen enw newydd y mudiad 

fydd Mudiad Meithrin.‟ 

   Yn dilyn seremoni dadorchuddio‟r logo 

newydd, cynhaliwyd y weithgaredd 

gyntaf fel rhan o ddathliadau‟r Mudiad yn 

40ain oed gyda sioe gan y Brodyr 

Gregory yng nghylch meithrin 

Aberystwyth. Bu‟r Brodyr Gregory yn 

perfformio rhai o‟r caneuon newydd a 

gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer 

Ddathlu Pen-blwydd y Mudiad yn 40 oed 

yng nghwmni‟r plant bach yn y cylch. 

   Llun tudalen 4. 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577 

Mor brysur  
ag erioed 

 
Mae Canolfan Morgannwg a dysgwyr 

Cymraeg Taf Elai wedi bod mor brysur 

ag erioed. 

   Ers yr ohebiaeth ddiwethaf, mae’r 

Swyddog Dysgu Anffurfiol, Shan 

Morgan, wedi ymddeol, ac mi hoffai ei 

holl gydweithwyr a‟r dysgwyr ddiolch 

yn fawr iddi am ei gwaith. 

   Ond mae’r sylfeini a osodwyd ganddi 

yn parhau, gan gynnwys clybiau darllen 

Canolfan Gartholwg, a‟r Clwb Cerdded 

sydd wedi ymweld â Phenderyn, Cefn 

Coed y Cymer, Coed y Bwl a‟r Rhondda 

dros y misoedd diwethaf. 

   Mae Clwb Cinio Taf wedi dod yn 

ddigwyddiad poblogaidd iawn, yn 

ogystal â‟r „Noson Allan‟ ym 

Mhontypridd. Mae‟r Clwb Cinio yn cael 

ei gynnal am 1pm ar ddydd Mawrth 

cyntaf y mis yn Cafe Rana, Ton-Teg, ac 

mae‟r „Noson Allan‟ yn cael ei gynnal 

am 8pm ar drydydd dydd Gwener y mis 

yng Nghlwb-y-bont, croeso i bawb. 

   Dros y misoedd diwethaf, cafwyd 

Cinio Gŵyl Dewi braf iawn ym mwyty 

M i l f o r d s ,  a r  g a m p w s  C o l e g 

Morgannwg, ac roedd Eisteddfod 

Dysgwyr Morgannwg – a gynhaliwyd 

yng Nghanolfan Gartholwg, Pentre‟r 

Eglwys – yn ddigwyddiad llwyddiannus 

iawn, lle cafwyd cystadlu brwd a llawer 

o hwyl. 

   Aeth criw o ddysgwyr i ganolfan Nant 

Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn yn ddiweddar 

hefyd, ynghyd â dysgwyr o bob cwr o 

Gymru. Ymwelwyd â hen gartref Hedd 

Wyn, Yr Ysgwrn, yn ogystal â phentrefi 

Trawsfynydd a Beddgelert. Cynhaliwyd 

Eisteddfod fechan ar y nos Sadwrn, a 

daeth Dafydd Iwan i ganu a chynnal 

oedfa yn y capel fore Sul. 

   Mae’r ganolfan yn bwriadu ehangu’r 

gweithgareddau anffurfiol ar gyfer 

dysgwyr, yn ogystal â chynnig mwy o 

weithgareddau gyda‟r nos. 

   Os ydych am wybodaeth bellach, neu 

os ydych am hysbysebu digwyddiad 

eich hun, cysylltwch â‟r Swyddog 

Dysgu Anffurfiol newydd, Ifan Dylan: 

idylan@glam.ac.uk / 01443 482 555. 

Mae gwybodaeth lawn ar gael ar ein 

g w e f a n  h e f y d :  h t t p : / /

www.welshlearners.org.uk/ 

Hysbys 
 

Bore Coffi i’r dysgwyr yn y 
Sgubor, Mwyndy, bob bore 

Gwener o 11 hyd hanner dydd. 
Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

Penblwyddi arbennig 

Llongyfarchiadau i Gerwyn Caffery, 

Graigwen sy‟n dathlu pen blwydd 

nodedig cyn bo hir. 

   Fe fydd Dorothy Todd yn mwynhau ei 

phen blwydd hi ymhell o Bontypridd. 

Bydd Barry a Dorothy yn joio dathlu ar 

fordaith ym Mor y Canoldir. 

 

Pob lwc 

Mae Pete Ebbsworth, gynt o Graigwen 

wedi ei benodi yn Bennaeth Ysgol 

Gynradd Llanllwni. Mae Pete a Meinir 

a‟r bois, Twm a Guto wedi ymgartrefu 

yn yr ardal ers nifer o flynyddoedd. 

 

Merched y Wawr 

Byddwn yn cwrdd mis Mai anos Iau y 

12fed yn Nantgarw i fynd i fowlio deg. 

Am fwy o fanylion cysylltwch â 

Margaret  01443492838 

 

Clwb Llyfrau 

Y llyfr dan sylw mis Mai yw „Room‟ 

gan Emma Donoghue. Dewch i drafod y 

gyfrol yng Nghlwb y Bont  nos Fawrth, 

Mai 17eg am 8.00p.m. Byddwn yn 

dewis llyfrau ar gyfer Mehefin a 

Gorffennaf gyda‟r bwriad ym mis 

Gorffennaf o drafod dros pryd o fwyd i 

orffen ail flwyddyn y clwb. Croeso i 

aelodau newydd i ymuno a ni. 

 

Dymuniadau Gorau 

Llongyfarchiadau i Amy Withey a‟i 

phartner, Joel ar enedigaeth merch fach, 

Nel. Maent wedi ymgartrefu yng 

Nghoed y  Cwm. Mae Amy yn athrawes 

yn Ysgol Sant Curig ac yn gyn ddisgybl 

Evan James a Rhydfelen. 

 

Llongyfarchiadau 

Ar ddechrau Ebrill priododd Medi 

Evans ag Owain Rhys Lloyd mewn 

Ann yn dathlu 

Trefnwyd parti syrpreis i ddathlu pen-

blwydd Ann Owen yn 60 oed yng 

Nghlwb Golff Llantrisant.  Cafodd Ann 

noson wrth ei bodd yng nghwmni ei 

theulu a‟i chyfeillion. 

 

Llwyddiant y timau pêl-droed 

Mae dau o dimau Tonyrefail wedi bod 

yn llwyddiannus y tymor hwn, yn 

enwedig y tîm dan  15 oed a enillodd y 

cynghrair a‟r cwpan. Cyrhaeddodd y tîm 

dan 13 oed rownd derfynol eu cwpan 

nhw ond colli i Benygraig. Mae‟r 

bechgyn a‟r rhieni yn ddiolchgar iawn 

i‟r hyfforddwyr sy‟n rhoi llawer iawn 

o‟u hamser i hyfforddi‟r bechgyn.  

Cynhelir y seremoni wobrwyo flynyddol 

ar Mai 21ain yng Nghlwb y Gweithwyr. 

 

Casglu Sbwriel 

Llongyfarchiadau i Arwel, Wil ac 

Owain Clements ac i Dewi a Ioan 

Middleton sy wedi derbyn tystysgrif gan 

Gymunedau‟n Gyntaf am eu holl waith 

yn codi ysbwriel mewn gwahanol 

ardaloedd o Donyrefail. Mae‟r pump yn 

ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Gymraeg 

Tonyrefail.  Da iawn chi, fechgyn! 

seremoni yn Nhŷ‟r  Maer  yng 

Nghaerdydd. Roedd y ddau yn byw ym 

Mhantygraigwen cyn symud i‟r Eglwys 

Newydd. 

 

Newyddion Da 

Dymuniadau gorau i Lisa Goodwin, 

Vale Gardens, Graigwen ar ei phenodiad 

fel athrawes i Ysgol Gymraeg Castellau. 

mailto:idylan@glam.ac.uk
http://www.welshlearners.org.uk/
http://www.welshlearners.org.uk/
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PROFIAD RHEDEG 
 
Fy niddordeb mawr nawr ydy dysgu 

Cymraeg, ond pan o‟n i‟n ifancach yn fy 

nhridegau a phedwardegau, rhedeg oedd 

fy mhrif ddiddordeb. Am ei bod yn llawer 

mwy pleserus i redeg, dw i am siarad 

amdano. 

   Felly dw i’n rhannu’r sgwrs yn dri 

phennawd:- 

   Yn gynta, bydda i’n ateb y cwestiwn 

pam wnes i ddechrau rhedeg marathon yn 

y lle cynta.  

   Yn ail, bydda i’n siarad tipyn bach am fy 

null hyfforddi. 

   Ac yn drydydd, bydda i’n siarad tipyn 

bach am y rasus amrywiol wnes i redeg 

ynddynt.   

   Dechreuais i redeg marathonau yn gynta 

ym 1981, ac ar y pryd ron i‟n gweithio 

dros Whitbread Wales, yng Nghaerdydd.  

Penderfynodd y Cwmni gofrestru tîm ym 

Marathon gynta Caerdydd yn 1981, er 

mwyn cefnogi Ysbyty Rookwood. Ac 

roedd y cwmni‟n edrych am weithwyr i 

wirfoddoli i fod yn rhan o‟r tîm, ac fel 

ffŵl, gwirfoddolais i.  Cwblheais i y cwrs 

mewn tua 4 awr 40 munud ac ron i wedi 

blino‟n lan ar y diwedd.  

   Dyna oedd dechrau rhywbeth mawr, 

achos rhwng hynny a 2006, rhedais i 

bymtheg marathon a llawer mwy o rasus 

gwahanol fel hanner marathon, rasus deg 

milltir, a rasus deg cilometr.  Ond ar ôl fy 

mhrofiad poenus cynta penderfynais i fod 

rhaid i mi hyfforddi‟n briodol.   

   Felly, mae hynny’n dod â fi at fy ail 

bwnc sef, fy null hyfforddi 

   Ymunais i â Chlwb Rhedeg Pontypridd, 

a felly gwnes i fwy o hyfforddi gan redeg 

mwy o filltiroedd yn amlach yn ystod yr 

wythnos. Hefyd, wnes i gofrestru am 

lawer o rasus ffordd fel y Rhondda Deg 

Milltir.    

   Mwynheais Glwb Pontypridd ond roedd 

y fath o hyfforddi yn anghywir i fi achos 

roedd fy hyfforddiant i gyd ar yr un 

cyflymder, sef araf! 

   Felly gofynnais i fy nghydweithiwr a 

ffrind, Paul Darney, fasai e‟n fy hyfforddi.  

Roedd e‟n arfer bod yn Bencampwr 

Cymru am ddeg mil cilometr ar y trac, a 

hefyd roedd e‟n hyfforddwr yng Nghlwb 

AAC Caerdydd. Cytunodd e i‟m hyfforddi 

i, ond dwedodd e wrtha i basai‟n rhaid i fi 

gadw dyddiadur hyfforddi er mwyn ei 

ddangos iddo fe bob wythnos. Dyma oedd 

sail fy hyfforddi ar gyfer y dyfodol. Ar ôl 

ychydig o flynyddoedd ron i‟n rhedeg, 

rhwng 60 a 70 milltir yr wythnos.  Ond y 

peth mwya pwysig oedd y milltiroedd 

cymysg yn cynnwys rhediadau „Hir-Araf-

Pellter‟ a rhediadau cyflymach - 

„repetitions‟ a „fartlek‟.  Mae „repetitions‟ 

yn golygu rhedeg nifer o rediadau pellter 

byr yn gyflym (200, 400, 600, neu 1000 

metr) gydag un neu ddwy funud o orffwys 

rhwng pob rhediad yn ystod yr un sesiwn 

hyfforddi.  A mae 'fartlek' yn golygu 

(ddim beth mae rhai ohonoch yn ei 

feddwl!!) rhedeg pellter hir, am gyflymdra 

amrywiol yn ystod y rhediad. Gair Swedeg 

yw fartlek a‟i ystyr  yw „speedplay‟ yn 

Saesneg. 

   A nawr yn olaf, tipyn bach am rasus 

amrywiol ac anarferol.  Nawr ac yn y man 

bydd pobl yn gofyn i fi beth ydy'ch 

profiad gorau wrth redeg neu eich hoff ras, 

a mewn gwirionedd mae hi‟n anodd i 

ddweud achos mae llawer o atgofion 

bythgofiadwy er enghraifft:- Ron i‟n 

fodlon gyda fy ymdrech ym Marathon 

Rotterdam, ble rhedais i amser llai na 4 

awr am y tro cynta ym 1984.   

   A gwnes i deimlo’n arbennig pan redais 

fy amser gorau erioed am farathon sef 2 

awr 58 munud.  

   Rhedais i  Farathon Llundain bedair tro 

ble roedd yr awyrgylch yn rhagorol, a 

dych chi‟n teimlo‟n eitha teimladwy, yn 

enwedig ar y diwedd.   

    Hefyd gwnes i rasus ble dych chi’n 

rhedeg fel aelod o dîm dros Clwb, fel  

Cystadleuaeth Traws Gwlad Cynghrair 

Gwent. 

   Ond hefyd rhedais i nifer o rasus 

anarferol fel Ras Dyn Yn Erbyn y Ceffyl 

yn Llanwrtyd Wells, 22 milltir o hyd a ras 

draws gwlad ydy hi. Roedd y Clwb yn 

mynd am wibdaith i Lanwrtyd am y 

penwythnos. Yn y ras hon, pan ron i‟n 

rhedeg, roedd gwobr o £10,000 i‟r person 

cynta i guro‟r ceffyl, ac mae‟r wobr wedi 

cynyddu bob flwyddyn. Buodd hi‟n hir 

cyn i rywun  ennill y wobr o £25,000 yn 

2004 - yn, anffodus nid fi oedd yr 

enillydd. Wnes i fwynhau‟r ras a‟r holl 

daith, achos dwi‟n hen „rock a roller‟ ac 

mae „Screaming Lord Such‟ yn byw yn y 

pentref.  Ar y nos Sadwrn roedd e‟n arfer 

canu yn y dafarn leol gyda‟i grŵp, „Y 

Savages‟. 

   Ond y ras fwya arbennig heb os ydy  

Ras Gyfnewid Cestyll Cymru,  ras sydd yn 

cael ei rhedeg ar hyd y ffyrdd dros un 

penwythnos bob blwyddyn, yn ystod Mis 

Mehefin.  Bydd tua 45 o dimau yn cymryd 

rhan.  Mae hi‟n dechrau wrth Gastell 

Caernarfon ar fore Dydd Sadwrn ac mae 

hi‟n gorffen ar brynhawn Dydd Sul yng 

Nghastell Caerdydd.  Yn fy marn i, 

dyma‟r ras orau ym Mhrydain, ac efallai 

yr orau yn y byd.  Dwi‟n dweud hynny am 

nifer o resymau:- 

   Yn gynta mae’r ras yn rhedeg drwy’r 

holl wlad, trwy‟r cefn gwlad mwya 

prydferth yn y byd. 

   Hefyd, mae’r ras yn ras gyfnewid yn 

gynnwys 20 cymal, felly, o fewn yr holl 

ddigwyddiad, mae 20 ras wahanol yn 

digwydd dros y penwythnos. Achos hyn, 

mae‟r ras yn ddigwyddiad tîm ac yn 

ymglymu llawer o aelodau clwb, rhedwyr 

wrth gwrs, ac hefyd pobl sydd yn gyfrifol 

amdanynt ac yn eu cefnogi nhw.  Mae e‟n 

angenrheidiol i yrru nifer o geir er mwyn 

codi‟r rhedwyr ar ôl eu cymal, a hefyd 

mynd â rhedwyr eraill at eu cymalau nesa.  

Felly mae llawer o gymdeithasu a hwyl yn  

ras. 

   A dweud y gwir, ron i wrth fy modd pan 

ron i‟n rhedeg yn fy hoff ras, ras dyw 

llawer o Gymry ddim yn gwybod amdani, 

Ras Gyfnewid Cestyll Cymru. 

Phil Gregory  

Marwolaeth 

Roedd pawb yn flin iawn i glywed am 

farwolaeth Mrs Cheryl Hall wedi salwch 

hir.  Bu Cheryl yn ysgrifenyddes a 

threfnydd y Ganolfan Gymunedol ers ei 

sefydlu 14 mlynedd yn ôl. Gweithiodd yn 

ddiflino dros y Ganolfan ac iddi hi mae'r 

diolch ei fod mor llwyddianus. Cafodd 

gwaith y Ganolfan ei ddangos ar y 

rhaglen ' X-ray'  yn ddiweddar fel esiampl 

o arfer da. Cydymdeimlwn â'r teulu yn eu 

colled. Bu'r angladd ddydd Iau Ebrill 28ed 

yn Amlosgfa Llangrallo. 

  

Llongyfarchiadau   

Llongyfarchiadau i ferched y dosbarth 

Gwnio a Chrefftau  a fu wrthi yn gweu 

dros dwy fil o gywion Pasg a'u gwerthu er 

budd Ysbyty Felindre. Fe garai'r merched 

ddiolch o galon i'w holl gyfeillion  a fu 

mor barod eleni eto i werthu'r cywion . 

Diolch yn fawr iawn i bawb. 

  

Twristiaeth Wledig  

Daeth tri aelod o dîm 'Twristiaeth Wledig' 

Cyngor Bwrdeistref Penybont i siarad ac 

aelodau'r Dosbarth  Hanes. Roedden 

nhw'n awyddus i ddysgu am hanes a 

diwylliant Gilfach er mwyn trefnu rhyw 

ddigwyddiad i'r plant. Roedd diddordeb 

ganddynt mewn hen chwaraeon a phethau 

hanesyddol yn gysylltiedig a'r ardal. 

Edrychwn ymlaen i glywed beth maent yn 

bwriadu gwneud gyda'r plant gan obeithio 

y bydd lle i'r plant mawr hefyd!  

GILFACH 
GOCH 

 
Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 

Phil Gregory yn  Rotterdam 
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Mae llawer o wasanaethau 

yn darparu llinellau ffôn 
Cymraeg. Ewch i 

www.cymorth.com  
i gael y rhifau ffôn. 

Ysgol  
Pont Siôn Norton 

 

Boreau Coffi 

Cynhaliwyd dau fore coffi ar Fawrth 5ed 

a‟r 6ed lle‟r oedd cyfle i rieni weld 

arddangosfeydd o waith y plant ac i 

gyfarfod â‟r llywodraethwyr ac aelodau 

o‟r gymuned leol. 

 

Cwis Llyfrau 

Llongyfarchiadau i‟r ddau dîm a fu‟n 

paratoi‟n drylwyr ac yn cystadlu yn y 

Cwis Llyfrau a gynhaliwyd ar Fawrth 

24ain. Daliwch ati, gwell lwc y tro nesaf. 

 

Eisteddfodau yr Urdd 

Llongyfarchiadau i bawb a fu‟n cystadlu 

yn Eisteddfod Gylch yr Urdd a  

g y n h a l i wyd  yn  y  Mi wn i  y m 

Mhontypridd. Bu‟r grŵp ymgom a‟r 

unwad chwythbrennau, sef Ella Jones-

Iles yn llwyddiannus ac aethant ymlaen i 

gystadlu yn Eisteddfod Sir yr Urdd ym 

Mhorthcawl. Daeth y grŵp ymgom yn 

a i l  ac  El la  yn gyntaf  yn e i 

chystadleuaeth. Pob dymuniad da iddi hi 

yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 

Abertawe. 

 

Gwasanaeth Boreol 

Diolch i Mr Adam Coleman am arwain 

gwasanaeth y Cyfnod Sylfaen ar Fawrth 

31ain. Mae‟r plant bob amser wrth eu 

bodd yn gwrando ar ei neges. 

 

Ffug Briodas 

Fel rhan o‟n thema „Dathliadau‟ 

cynhaliwyd ffug briodas rhwng plant o 

ddosbarthiadau 1 a 2. Cynhaliwyd y 

seremoni yng nghapel Pont Siôn Norton 

o dan arweiniad Mrs Eluned Thomas. Y 

disgyblion fu‟n paratoi gwahoddiadau, 

blodau, cardiau enwau a bwyd ar gyfer y 

wledd a oedd yn dilyn. Roedd yr haul yn 

gwenu ar y diwrnod ac roedd y plant 

wedi mwynhau y profiad o fynychu 

seremoni briodas. 

 

Disgo Pasg 

Cynhaliwyd dau ddisgo Pasg yn neuadd 

yr Ysgol ar ddiwedd y tymor. Roedd y 

plant wedi gwisgo yn eu hetiau Pasg a 

phawb wedi mwynhau. Diolch i‟r 

Gymdeithas Rieni am drefnu y noson. 

 

Bore Pasg 

C y n h a l i w y d  B o r e  P a s g  g a n 

ddosbarthiadau Meithrin a Derbyn, lle‟r 

oedd rhieni y disgyblion ac aelodau o 

Gylchoedd Meithrin yr ardal wedi cael 

gwahoddiad i‟r achlysur. Roedd Sali 

Mali a Superted yn westeion arbennig ac 

r o e d d  a m r y w  s t o n d i n a u  a 

gweithgareddau wedi eu trefnu ar iard yr 

ysgol. Diolch i holl aelodau staff ac 

aelodau o‟r Gymdeithas Rieni a fu‟n 

gyfrifol am drefnu y bore yma. Bore 

llwyddiannus dros ben! 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 19 Mai 2011 

Ar Draws 

1.  Masgl (7) 

5.  Teisen (5) 

8.  Etifedd (3) 

9.  Uned cerrynt trydan (5) 

10. Erwau (5) 

11. Y byd arall (5) 

12.  Gorchudd allanol corff (5) 

14. Math o gi (5)  

15. Glanhau (4) 

17. Offeiriad mewn eglwys 

  gadeiriol (5) 

20. Dail poethion  (5) 

22. Teler (4) 

23. Sgŵl (5) 

24. Tyngu a rhegi (5) 

27. Torri barf (5) 

29. Ennaint (5) 

30. Hylif coch (4) 

31. Bywyd (3) 

32. Llestr (5) 

33. Gwiddonod (7) 

 

I Lawr 

1. Chwarae (5) 

2. Blaguro (5) 

3. Crëyr (5)  

4.  Canol dydd (4) 

5.   Creaduriaid bach y môr (7) 

6.   Preblan (7)  

7. Cadach (7)  

13. Rhedfa (3) 

16. Ubain (3)   

1  2  3  4 4 5  6  7 

      8       

9        10     

 10  11 11     12    

12 13      11 14     

     15 16       

17  18  19    20   21  

    22        16 

23        24  25  26 

   19 27  28       

29        30     

   23 31         

32      33       

Atebion Ebrill 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

Enillydd croesair y mis diwethaf 

Mrs G Edwards, Pontyclun 

17. Llid (7) 

18. Difyrru (7) 

19. Yn perthyn i faled (7) 

21. Torllwyth (3) 

24. Porthiant (5) 

25. Aelod o'r corff (5) 

26. Cyfanwaith (5) 

28. Canlyniad difethu trwy dân (4) 

 

YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG EVAN 

JAMES 
 

Croeso 'nôl a diolch. 

Croeso 'nôl i Ms Kate Spencer i'r dosbarth 

derbyn ar ôl cyfnod mamolaeth a diolch i Ms 

Lisa Goodwin  am ei gwaith caled yn ystod y 

cyfnod hwnnw. 'Rydym yn dymuno pob lwc i 

Ms. Goodwin pan fydd yn dechrau yn ei 

swydd newydd yn Ysgol Gymraeg Castellau. 

   Croeso hefyd i ddwy fyfyrwraig o U.W.I.C. 

sef Bethan Donaldson a Rhean Harris : 

gobeithio y byddwch yn hapus iawn gyda ni. 

 

Llongyfarchiadau. 

Mae plant yr ysgol yn frwd i ddarllen a 

chymryd rhan yn y cwis llyfrau bob 

blwyddyn ond eleni maent wedi rhagori. 

Llongyfarchiadau mawr i'r ddau dîm ar 

gyrraedd y rownd derfynol yn Aberystwyth. 

Pob lwc a da iawn chi Shauna Langford- 

Hopkins, Demi Parsons, Rhys Bracher ac 

Osian Evans (tîm blwyddyn 3 a 4) a Caitlin 

Brown, Niamh Jenkins, Awen Rhys a Seren 

Fowler (tîm blwyddyn 5 a 6) 

   Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i'r 

parti unsain hefyd fydd yn paratoi i fynd i 

Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe. Diolch i'r 

athrawon am eu gwaith caled wrth helpu'r 

plant.    

   Llongyfarchiadau i Ms Donna Kelland ar 

enedigaeth merch fach : croeso i Maddie a 

dymuniadau gorau i chi i gyd fel teulu. 

 

Ymweliadau/Ymwelwyr. 

Aeth plant dosbarthiadau 5, 6 a 7 ar ymweliad 

â Sain Ffagan. Cafodd pawb hwyl yn dysgu 

am hanes hen gartrefi - a mwynhau'r picnic 

wrth gwrs! 

   Bu plant dosbarthiadau 13 ac 14  i 

Drefforest i gwrdd â'r Criw Craff a 

gwnaethon nhw ddysgu nifer o sgiliau pwysig 

ynglŷn â sut i gadw'n saff. 

   Roedd dosbarthiadau 8 a 9 wrth eu boddau 

pan ddaeth ymwelydd o'r R.N.I.L. i'r 

dosbarthiadau i sôn am waith yr elusen a 

thrafod diogelwch ar lan y môr. Diolch i blant 

a rhieni'r dosbarthiadau am eu rhoddion - 

casglwyd £50 tuag at yr elusen. 

 

Gwasanaethau. 

Diolch yn fawr i'r Parchedig Carwyn Arthur 

am ei wasanaeth hyfryd i'r ysgol gyfan ac am 

gyfleu stori'r gwahanglwyf mor glir i'r plant 

o'r ieuengaf i'r hynaf trwy air, lliw a llun. 

   Hefyd cawsom wasanaeth hyfryd i gloi'r 

tymor yn sôn am neges y Pasg ac 'roedd hefyd 

yn gyfle i ddathlu ein doniau offerynnol. 

'Roedd y neuadd wedi ei haddurno'n bwrpasol 

ar gyfer y Pasg ac 'roedd yn braf gweld nifer 

o esiamplau o erddi'r Pasg gafodd eu 

cynllunio a'u creu gan blant dosbarth 9.  

 

O 1 A 2 D 3 Y 4 D  A C T 

C Y M H W Y S T E R  Y  

R  L  Y  G  G 8 A F U 

10 D  C L O R I A N  E  

T I R I O  I 11 D A B R E 

 A  N   F 13  D  B  

A M H E R FF E I TH R W YY DD 

15 G  T   N   O  N 16 

D Y L I F  I  C E D N Y 

 FF  G O R A W Y DD  U  

C R I  T  D  F  U  E 

 E  D I G A L O N D I D 

O D L  O  U  G  O  N 
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YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG 

CASTELLAU 
(Lluniau tudalen 13) 

WYTHNOS 
CYMORTH 

CRISTNOGOL 2011 
MAI 15ed – 21ain 

 
Faint fyddwch chi‟n talu am gwpaned o 

goffi yn eich caffi lleol? £1? £1.50? £2?  

Mae‟n dibynnu ar y coffi wrth gwrs. Os 

ydych chi‟n un am rywbeth gwahanol i‟r 

mwg o goffi sydyn gyda llaeth twym - 

latte falle, mocha, frappucino, llaeth soia, 

blas caramel neu sinsir - fe all fod yn 

dipyn mwy na hynny. Ydi, mae coffi yn 

fusnes proffidiol iawn, gwerth dros 
£1biliwn yn y DU yn unig mae‟n debyg.  

Mae „na sawl paned fanna! 

   Byddech chi’n meddwl felly bod ennill 

bywoliaeth trwy ffermio ffa coffi yn fater 

digon rhwydd. Ond dim o‟r fath beth! 

Mae tua 25 miliwn o ffermwyr bach ar 

draws y byd yn dibynnu ar dyfu coffi am 

eu bywoliaeth, ond mae‟r mwyafrif yn 

brwydro mewn tlodi, gan weithio oriau 

hir am ychydig iawn o arian. Dyna‟r gwir 

am Nicaragua, lle mae 80% o‟r 

boblogaeth yn byw ar lai na £1.50 y 

diwrnod. Cymharwch hynny gyda phris 

eich cappuccino arferol! 

   Mae ardal fynyddig Jinotega, a 

adnabyddir fel „prifddinas coffi‟ 

Nicaragua, yn llawn o gymunedau o 

ffermwyr bach coffi yn ceisio cynnal eu 

teuluoedd. Mae‟r system Masnach Deg 

ynghyd â‟r diddordeb cynyddol mewn 

bwydydd organaidd sy‟n amgylcheddol 

gyfeillgar wedi gallu cynnig rhaff achub i 

rai, a gwella eu bywydau. Ond mae 

Wythnos Cymorth Cristnogol eleni am 

roi sylw i waith mudiad o‟r enw 

„Soppexcca‟ ,  partner  Cymorth 

Cristnogol, sydd wedi ymrwymo i helpu 

ffermwyr coffi tlawd Jinotega i drechu 

tlodi. 

   Yn draddodiadol mae’r ffermwyr bach 
wedi gweithredu fel unigolion gan werthu 

eu ffa coffi amrwd yn y marchnadoedd 

lleol. Yn aml doedd ganddynt ddim 

syniad o werth eu ffa, a fawr ddim dewis 

ond derbyn y pris roedd y prynwr yn ei 

gynnig. A hyd yn oed a bo‟r prynwr yn 

onest, bach iawn yw gwerth y ffa heb eu 

prosesu.  

   Ers ei sefydlu ddeng mlynedd yn ôl 

mae Soppexcca wedi bod yn annog 

ffermwyr i ddod at ei gilydd a sefydlu 

cwmnïau cydweithredol.  Trwy wneud 

hynny maent yn cael help ariannol ac 

arbenigol i wella ansawdd eu coffi, 

cynyddu eu cynnyrch a‟i farchnata‟n 

well. Bellach mae Soppexcca yn gasgliad 

o 18 o gwmnïau cydweithredol (co-

operatives) sy‟n cynrychioli 700 o 

ffermwyr bach coffi. Trwy gyd-weithio 

mae‟r ffermwyr yn gallu sicrhau pris teg 
am eu coffi ac maent yn derbyn cyfran 

o‟r elw. Defnyddir yr incwm ychwanegol 

i ehangu ffermydd a chael offer prosesu 

syml, ond y mae hefyd yn cael ei 

fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol 

fel ysgolion, canolfannau iechyd, casglu 

sbwriel a phlannu coed gan wella bywyd 

y gymuned gyfan. 

   Gydag incwm wedi dyblu yn y ddwy 

flynedd ddiwethaf mae Soppexcca wedi 

llwyddo i sicrhau benthyciad o $500,000 

ar gyfer prynu „ffatri brosesu sych‟. O 

hyn allan fe fydd y ffermwyr yn gallu 

prosesu ac allforio eu coffi, gan dorri 

allan y rhyngfasnachwr. Trwy hynny fe 

welant gynnydd yn eu helw fydd yn 

gwella bywoliaeth y teuluoedd unigol a 

dod a mwy o welliannau i‟r gymuned.  

   Mae cymuned Los Alpes yn enghraifft 

dda o‟r trawsnewid a ddaw trwy gyd-
weithio. Gyda chefnogaeth Soppexcca 

maent wedi gweithio‟n llwyddiannus i 

sefydlu ysgol a chanolfan iechyd. I 

Gustavo Talavera, un o‟r sylfaenwyr, 

roedd gweld yr ysgol yn gwireddu hen 

freuddwyd. Meddai, „Ches i mo‟r cyfle i 

fynd i‟r ysgol, felly rwy‟n dweud wrth fy 

mhlant am astudio a gwneud beth fethais 

i.‟ 

   Trwy gyd-weithio fe gyflawnir mwy 

nag y gellid ei wneud yn unigol ac mae 

bywyd pawb yn gwella. Mae Wythnos 

Cymorth Cristnogol yn rhoi‟r cyfle i 

ninnau ymuno yn y cydweithredu hwn, 

gan helpu sicrhau bywyd gwell i 

gymunedau tlawd ar draws y byd.  

Ymwelwyr 

Cynhaliodd y Bartneriaeth Busnes ac 

Entrepreneuriaeth weithdy roced i 

ddosbarth Y Cwm (Bl 4 a 5). Roedd „na 

gyffro mawr wrth i‟r disgyblion lansio‟r 

rocedi gyda sawl un yn esgyn i‟r 

cymylau! 

 

Ymweliadau 

Drwy gysylltiad yr ysgol gyda‟r 
Bartneriaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth 

bu dosbarth Y Wyddfa (Bl 6) a dosbarth 

Caradog (Bl 2 a 3)  yn ymweld â 

safleoedd er mwyn hybu dealltwriaeth y 

disgyblion o fyd busnes. 

   Bu dosbarth Yr Wyddfa  yn ymweld âg 

archfarchnad Asda yng Nghaerffili ac 

aeth dosbarth Caradog i Tesco yn  

Nhonysguboriau fel rhan o‟u hatsudiaeth 

ar Y Ganolfan Siopa. 

 

Sioe Draw Dros yr Enfys 

Aeth dosbarth Dewi Sant (Bl 1) a 

dosbarth Y Tâf (Bl 1 a 2) i Theatr Y Parc 

a Dar yn Nhreorci i weld sioe hwyliog a 

lliwgar Martyn Geraint. Cafwyd sbort a 

sbri wrth ddysgu negeseuon pwysig 

megis ailgylchu, dangos caredigrwydd ac 

arbed dŵr. 

   Fel rhan o’i gwaith Addysg Grefyddol 
ar y thema “Llefydd Arbennig”, aeth 

dosbarth Y Tâf (Bl 1 a 2) am dro  i‟r 

eglwys leol. Diolch i Ficer Viv Parkinson 

am baratoi gweithgareddau diddorol ac 

am sôn am hanes eglwys Sant Michael. 

 

Sioe Hetiau 

Fel rhan o ddathliadau  Pasg yr ysgol, 

cynhaliodd dosbarthiadau Sali Mali (dosb 

Meithrin), Jac Do (dosb Meithrin/

Derbyn) a  Jac y Jwc (dosbarth Derbyn)  

sioe hetiau ddydd Mawrth 12 fed o Ebrill. 

Canwyd dros 20 o ganeuon a 

hwiangerddi a gwelwyd hetiau 

ysblennydd iawn. 

 

Llwyddiant ar lwyfan yr eisteddfod 

Llongyfarchiadau mawr i Ethan Williams 

(bl 6) ac i Katie Owen (bl 4) am eu 

llwyddiant yn eisteddfod y sir. Daeth 
Ethan yn ail ar yr unawd piano a Katie yn 

drydydd yn yr unawd dan 10. Da iawn 

chi! 

 

Llwyddiant Y Nod Ansawdd 

Llongyfarchiadau  i holl staff yr ysgol ar 

ennill Y Nod Ansawdd. Cymer yr ysgol 

falchder yn ymrwymiad ei staff i weithio 

fel un tîm er mwyn cynnig yr addysg a 

chefnogaeth orau bosib i ddisgyblion 

Castellau. 

Chwaraeon 

Rygbi 

Bu‟r tîm rygbi yn llwyddianus erbyn tîm 

ysgol Gwaun Meisgyn. Mewn gêm 

gyffrous iawn,  sgoriodd yr ysgol 6 cais. 

Da iawn fechgyn. 

 

Pêl-droed 

Bu tîmoedd pêl-droed y bechgyn a‟r 

merched yn cystadlu yn nhwrnament y 

clwstwr ar safle Garth Olwg. Yn ogystal 

a hyn chwaraewyd sawl gêm ychwanegol 

erbyn ysgolion lleol. 

 

Wythnos beicio i’r ysgol – 4ydd o 

Ebrill 

Ymunodd staff a disgyblion  yr ysgol yn 

yr ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o 

gadw‟n iach ac heini drwy feicio i‟r 

ysgol. Bu‟r ymgyrch yn llwyddiant mawr 

gyda dosbarth Y Taf (bl 1 a 2) yn ennill y 

tlws am y nifer fwyaf  o  ddisgyblion a 

gymerodd rhan. 

 

Priodas y flwyddyn! 

Llongyfarchiadau twymgalon i Miss. 

Amy Williams (athrawes dosbarth Y 

Cwm) ar ei phriodas i Nick Alan. Bu‟r 

ddau yn dathlu eu priodas yng Ngwesty‟r 

“Oxwich Bay” yn Y Gwŷr ac yna hedfan 
i Jamaica ae eu mis mêl. 
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Gustavo o flaen yr ysgol yn Nicaragua 

Plant Dosbarth Caradog ar eu hymweliad  

â Chanolfan Siopa Tonysguboriau  

Sioe hetiau Ymweliad ag Eglwys Sant Michael 
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Ann Owen yn  

dathlu ei phen-

blwydd  

Nghlwb Golff 

Llantrisant.   

Tîm pêl-droed dan  13 oed Tonyrefail  Parti Pasg y Fenter Iaith yn Aberdâr 
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Ysgol   
y Dolau 

www.mentercaerdydd.org 
029 20 689888 

Cystadleuaeth Sillafu 
Llongyfarchiadau i Steffan Rawdin 

Jones ar ennill cystadleuaeth  sillafu 

Mrs. Rees. Curodd Steffan Cerys 

Reynolds o un pwynt yn unig. Daeth 

Louise Pring yn 3ydd. Da iawn chi. Pwy 

fydd yn ennill tro nesaf? Cofiwch 

ymarfer. 

 

Masnach Deg 
Yn ystod y pythefnos gwnaethon nifer o  

weithgareddau amrywiol ar draws yr 

ysgol gyfan. Cyflawnodd dosbarthiadau 

amrywiaeth o dasgiau gwahanol gan 

gynnwys coginio myffins, blasu siocled, 

ysgrifennu llythyron, llunio posteri a 

siop masnach deg. Gorffennodd y 

pythefnos gyda bore coffi ar gyfer 

rhieni, lle wnaeth y côr a chystadleuwyr 

Eisteddfod adrodd a chanu. Diolch yn 

fawr iawn am y gefnogaeth gyda‟r bore 

coffi. 

 

Ysgol  Eco 
Ar ddechrau mis Chwefror roeddem yn 

bles iawn i gael ein gwobrwyo gyda‟r 

drydedd Faner Wyrdd Eco!  Gweithiodd 

y cyngor Eco yn galed iawn yn 

cyflwyno gwasanaeth, mynegi eu 

brwdfrydedd a dangos eu hymrwymiad i 

wahanol  faterion eco. Roedd yr aseswyr 

wedi eu plesio‟n fawr iawn gyda 

brwdfrydedd yr ysgol gyfan a 

chyfraniad y plant i faterion yn 

ymwneud â‟r amgylchedd. 

 

Gymnasteg 

Enillodd Emily Thomas gystadleuaeth 

ysgolion Morgannwg Ganol ac mae hi 

nawr yn ail yng Nghymru. Mae hi hefyd 

wedi derbyn gwahoddiad i fynd i 

Ffrainc i hyfforddi gyda sgwad Prydain! 

 

Ymweliad  Arch Noa 

Aeth plant meithrin a derbyn ar 

ymweliad i fferm Noah‟s Ark ym 

Mryste. Gwelsom lawer o anifeiliaid 

diddorol, cyfle i fwydo‟r wyn a dysgu o 

le daw ein bwyd a chig. Diwrnod gwych 

i bawb. 

 

Zoolab 
Daeth cwmni Zoolab i‟r ysgol a chafodd 

sawl dosbarth gyfle i weld a chyffwrdd 

ag anifeiliaid anghyffredin. Dysgodd y 

plant lawer am bry cop, malwod anferth, 

nadroedd, llygod, llyffantod -  i enwi 

ychydig ohonyn nhw.  Roedd y plant 

wrth eu boddau yn dysgu sut i ofalu 

amdanyn nhw ac roedd hyd yn oed rhai 

dewr yn eu dal a chyffwrdd â nhw! 

Ymweliad Bryn Pica 
Fel rhan o‟n thema, „Ein Byd yn 

Newid‟, mae blwyddyn 5 a 6 wedi bod 

yn ymweld â safle tirlenwi Bryn Pica yn 

Llwydcoed, Aberdâr dros yr wythnos 

diwethaf.  Yn ystod ein hymweliadau, yr 

ydym wedi dysgu am leihau gwastraff 

ac ailgylchu a chawsom gyfle i brofi‟r 

saffari - dysgon am beth sydd yn 

digwydd i wastraff nad sydd yn cael ei 

ailgylchu a darganfyddom sut mae 

nwyon o‟r gwastraff yn cael eu 

defnyddio er mwyn creu trydan!  

Cawsom amser bendigedig yng 

nghwmni Mal a Matthew, dau o 

weithwyr y safle!   

 

 Rygbi 
Llongyfarchiadau i Dewi Cross o‟r 

ysgol a oedd yn llwyddiannus eleni i 

gael ei ddewis fel rhan o dîm Dwyrain 

Cymru. Pob lwc Dewi yn y gemau i 

ddod. 

Cynlluniau Gofal 
Gwyliau’r Sulgwyn 

Ysgol Melin Gruffydd   
ac Ysgol Treganna 

Mai 31 – Mehefin 3 

8.30am – 5.30pm 

£15 y diwrnod 

Croeso i ddisgyblion o  

ddosbarth derbyn, i flwyddyn 6. 

Tripiau, gweithdai, ymweliadau, 

gweithgareddau crefft a choginio, 

chwaraeon ayyb 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 

meleri@mentercaerdydd.org 

Tafwyl 2011 
Fe fydd trefniadau Tafwyl ychydig yn 

wahanol eleni gan bydd y Ffair yn y 

Mochyn Du yn cloi‟r ŵyl yn hytrach 

na‟i agor ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 25. 

Fe fydd amserlen amrywiol o 

ddigwyddiadau yn arwain i fyny at y 

Ffair yn dechrau o Fehefin y 13eg. 

Cwis y Mochyn Du 
  

Bydd cwis Cymraeg nesaf y Fenter yn 

cael ei gynnal Nos Sul, Mai 29 yn y 

Mochyn Du am 8pm.   

£1 y person.  

Clwb Rhedeg 
Fe fydd clwb wythnosol newydd yn 

dechrau ar Fai‟r 9fed – Clwb Rhedeg, 

sy‟n addas ar gyfer Oedolion o bob 

gallu gyda Ffitrwydd Roz. Fe fydd y 

cwrs 10 wythnos rhwng 6.30pm a 

7.30pm bob Nos Lun yng Nghaeau 

Pontcanna yn canolbwyntio ar wella 

dygnwch, cryfder, cyflymdra a llosgi 

braster. Byddwch yn rhedeg sprints, 

loncian, rhedeg i fyny elltydd, gweithio 

eich cyhyrau. Cost y cwrs fydd £30. 

Ewch i wefan y Fenter am fwy o 

f a n y l i o n  n e u  e b o s t i w c h 

aweldavies@mentercaerdydd.org 

Ieuenctid 
Fe fydd y clybiau wythnosol canlynol 

yn rhedeg yn ystod tymor yr haf 

Theatr Ieuenctid (10 wythnos) 

Rhedeg Rhydd (8 wythnos) 

Canwio (8 wythnos) 

Syrffio (3 wythnos) 
 

Am fwy o fanylion ewch i‟r wefan 

neu e-bostiwch 

angharad@mentercaerdydd.org 

Sticeri Car 
‘CYMRY CAERDYDD 
Rydym wedi gorfod ail archebu mwy  

o sticeri ar ôl i‟r sticeri redeg allan o 

fewn dyddiau!  Mae‟n braf dechrau 

gweld y sticeri ar geir ar hyd a lled y 

ddinas! 

   Os hoffech sticer car yn rhad ac am 

ddim, cysylltwch â ni‟n y swyddfa. 

Cwrs Undydd i 
Oedolion 
Bydd y Fenter, ar y cyd â Chyngor 

Caerdydd yn darparu cwrs undydd.   

Dydd Sadwrn, Mai 21 - Syrffio  

Am fwy o wybodaeth, ewch i‟r wefan, 

neu ebostiwch 

aweldavies@mentercaerdydd.org 



     Tafod Elái       Mai 2011 15 

YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

Ymgyrch i gyrraedd brig y 
siartiau er mwyn helpu 
canolfan adferiad 

 
Mae sêr y byd cerddoriaeth Gymraeg, 

Bryn Fôn, Elin Fflur, Brigyn (Ynyr ac 

Eurig Roberts), Côr Hŷn Glanaethwy a 

Chôr Eifionydd wedi dod at ei gilydd er 

mwyn recordio cân er lles Yr Ystafell 

Fyw Caerdydd, y ganolfan Gymraeg ar 

gyfer adfer o alcohol a chyffuriau. 

Mae‟r gân, Can Yr Ystafell Fyw/The 

Living Room Song, wedi ei hysgrifennu 

gan y cyfansoddwr ac aelod o‟r Tebot 

Piws, Alun „Sbardun‟ Huws, ac wedi ei 

chynhyrchu gan Bryn Fôn. 

   Bydd y gân, sydd wedi ei recordio yn 

Gymraeg ac yn Saesneg yn Stiwdio Sain 

ger Caernarfon, ar gael i‟w lawr lwytho 

o iTunes a www.sainwales.com o 

hanner nos 1af Mai. Bydd fideo‟r gân 

hefyd ar gael i‟w wylio ar wefan Yr 

Ystafell Fyw www.thelivingroom-

c a r d i f f . c o m / c y m r a e g  a c  a r 

www.sainwales.com. 

   Bydd y ganolfan Adferiad cymunedol, 

sy‟n seiliedig yn 58 Richmond Road, 

Caerdydd, yn darparu man diogel, sydd 

ddim yn barnu, ac yn cynnig amrywiad 

o raglenni seico-gymdeithasol i bobl o 

ardal Caerdydd sydd yn gwella o 

broblemau camddefnyddio sylweddau 

dwfn a hirdymor. 

   Nid yw aelodau yn cael eu trin fel 

“pobl anffodus â phroblemau cyffuriau 

ac/neu alcohol hir-dymor” ond yn 

hytrach fel bodau dynol gweithredol â 

breuddwydion, gallu creadigol ac yn 

meddu ar fywyd i‟w fyw. Bydd y 

ganolfan newydd yn cael ei hagor yn 

swyddogol ar yr 8fed o Fedi ac yn 

gobeithio torri cylch dieflig dibyniaeth. 

Mewn amser bydd y gwasanaeth yn cael 

ei ymestyn i holl drefi mawr  Cymru. 

   Dywedodd Wynford Ellis Owen, Prif 

Weithredwr, Cyngor Cymru ar Alcohol 

a Chyffuriau Eraill, “Rwy‟n ddiolchgar 

dros ben i bawb sydd wedi cymryd rhan 

yn y prosiect yma. Heb eu hymroddiad 

a‟u brwdfrydedd, ni fyddwn ni wedi 

cyrraedd lle rydym ni heddiw. Bydd 

cysyniad Yr Ystafel l  Fyw yn 

trawsnewid y driniaeth sydd ar gael i 

bobl sy‟n ddibynnol ar alcohol a 

chyffuriau yng Nghymru. Bydd y 

pwyslais ar adferiad, yn hytrach na 

rheoli‟r ddibyniaeth yn unig.  

   Dywedodd Bryn Fôn, “mae hi‟n gân 

wych ac mae cael lleisiau a thalentau 

ffantastig perfformwyr fel Elin Fflur, 

Brigyn, Côr Hŷn Glanaethwy a Chôr 

Eifionydd yn gwneud y recordiad hyd 

yn oed mwy arbennig ac rwy‟n 

gobeithio y bydd yn codi llawer ar 

ymwybyddiaeth Yr Ystafell Fyw 

Caerdydd.” 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Owen Lloyd o 

Flwyddyn 8 ac i Jordan Prescott o 

Flwyddyn 10.  Fe fydd y ddau ohonynt 

yn teithio i‟r Swistir ar y 25ain o Fawrth 

i gynrychioli Cymru mewn “Karate”.  

Da iawn chi fechgyn a phob lwc i‟r ddau 

ohonoch. 

 

Connor yn dringo i godi arian  

Fel Ysgol, rydym yn ymfalchio‟n fawr 

yng ngorchestion Connor Quinn o 

Flwyddyn 13!  Ym mis Chwefror 

ymunodd â thîm o 5 o barafeddygon o‟r 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymraeg, i 

ddringo‟r 6ed mynydd uchaf yn y byd, 

sef mynydd Aconcagua ar y ffin rhwng 

yr Ariannin a Chile, i godi arian ar gyfer 

elusen “Pont” (Partnerships Overseas 

Networking Trust / Ymddiriedolaeth 

Rhwydwaith Partneriaethau Tramor).  

Yn y cwmni hefyd roedd tad Connor, 

Gavin Quinn. 

   Mae “Pont” yn elusen sydd wedi ei 

sefydlu gan y Gwasanaeth Ambiwlans 

Cymraeg i greu Gwasanaeth Ambiwlans 

yn Mbale, Uganda, ble mae dros ddwy 

filiwn o bobl yn byw heb wasanaeth 

meddygol brys.  Llawer iawn ohonynt 

yn marw o salwch syml iawn gan nad 

ydynt yn cyrraedd yr ysbytai elusennol 

mewn pryd i gael triniaeth.  Mae‟r daith 

wedi codi dros £3,000 o bunnoedd hyd 

yn hyn. 

   Fel arfer mae‟r mynydd yn cymryd tua 

14 diwrnod i‟w ddringo, ond yn 

anffodus ar y 11ed diwrnod roedd yn 

rhaid i‟r tîm droi yn ôl gan fod y tywydd 

wedi troi mor ddifrifol nes ei wneud yn 

amhosibl i‟r criw a‟u tywysydd barhau.  

Dioddefodd tad Connor o salwch uchder 

yn ogystal, ac roedd y meddyg yn 

gwrthod gadael iddo barhau.  Dim ond 2 

o bob 10 person sydd yn cyrraedd y 

copa. Felly gwnaethant yn arbennig o 

dda i gyrraedd mor bell ag y 

gwnaethant. 

   Ar ôl cyrraedd yn ôl atom meddai 

Connor: 

   “Rwy‟n hapus gyda fy mherfformiad 

cyffredinol ac yn falch iawn o gyrraedd 

5200 medr.  Efallai fy mod wedi methu 

cyrraedd copa‟r mynydd ond yr wyf 

wedi gweld yr Andes a‟r hyn sydd 

ganddynt i‟w gynnig - ac roedd yn 

anhygoel! 

   Roedd y trec yn galed yn gorfforol ac 

yn feddyliol yn enwedig gyda‟r uchder, 

ymborth gwael a chyn lleied o gwsg a 

hwnnw‟n gwsg gwael.  Mae‟r profiad 

yma wedi fy newid fel person. 

   Mae‟r Andes yn le gwych gyda 

golygfeydd prydferth, bywyd gwyllt a 

thirwedd hyfryd, mae yn fyd hollol 

wahanol!  Byddwn yn ei argymell i 

unrhyw un sydd â diddordeb yn yr awyr 

agored a bywyd gwyllt fel rhywle 

gwahanol i fynd am wyliau.  Ni fyddwch 

yn siomedig. 

   Fe wnes fwynhau pob eiliad o‟r 

profiad anhygoel yma ac rwyf yn 

gobeithio y bydd pobl yn rhoi yn hael i 

elusen Pont.” 

Connor Quinn, Blwyddyn 13. 

 

Tenis Bwrdd 

Cafwyd gêm gyfeillgar rhwng Ysgol 

Gyfun Garth Olwg ac Ysgol Uwchradd 

Pontypridd yn ddiweddar.  Mae gan 

Ysgol Uwchradd Pontypridd academi 

rhan amser ac fe wnaethant ddechrau‟r 

gêm yn dda gyda maes profiadol o 

chwaraewyr.  Ac yn wir, nhw a enillodd 

o 62-24 gyda rhai ergydion pwerus iawn 

ac onglau da.  Mae'r hyfforddwr, 

Jonathan Gregory, wedi dechrau ar 

brosiect gwych yno ac roedd yn falch 

o‟r hyn roedd ei dîm wedi ei gyflawni.  

Dim ond am ychydig o wythnosau mae 

Ysgol Gyfun Garth Olwg wedi bod yn 

chware ac mae sgorio 24 o bwyntiau yn 

ddechrau gwych i gylched gyfeillgar.  

Fe fydd adegau ychwanegol lle y gallant 

herio timau eraill.  Pob lwc i‟r prosiect 

newydd yma. 

 

Elusennau 

Mae‟r disgyblion wedi bod yn weithgar 

iawn yn ddiweddar yn codi arian at 

achosion da.  Fe gasglwyd £614.03 ar 

gyfer Diwrnod Trwynau Coch.  Maent 

hefyd wedi casglu £600 ar gyfer Apêl 

Arch Noa a £200 ar gyfer yr elusen leol 

PONT - £1414 yn gyfan!   

Connor Quinn, Blwyddyn 13. 

http://www.sainwales.com/
http://www.thelivingroom-cardiff.com/cymraeg
http://www.thelivingroom-cardiff.com/cymraeg
http://www.sainwales.com/


16 Tafod Elái       Mai 2011 

Ysgol Evan James Ysgol y Dolau 

Plant meithrin a derbyn yn fferm Arch Noa ym Mryste.  

Anifeiliaid y Zoolab 

Parti Unsain 

Timau'r Cwis Llyfrau Ymwelydd o'r R.N.L.I. 


