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Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   
“Dyddiau Ysgol” 

Clwb Rygbi 
Pontypridd 

 

Mae Clwb Rygbi Pontypridd wedi bod 

yn cysylltu cryn dipyn yn ddiweddar 

gydag Ysgol Evan James, sydd dafliad 

carreg i ffwrdd o faes Heol Sardis dros 

yr afon Rhondda. 

   Mewn cydweithrediad gyda Chyngor 

Rhondda Cynon Taf mae’r clwb yn 

ymestyn allan i’r gymuned leol ac yn 

trefnu “Dyddiau Ysgol” lle mae staff a 

chwaraewyr y clwb yn ymweld â 

disgyblion lleol. 

   Yn gynharach yn y tymor roedd clwb 

Pontypridd yn falch o’r cyfle i alw 

mewn i Ysgol Pont Sion Norton fel rhan 

o ddathliadau’r ysgol honno.  

   Yn ystod mis Chwefror bu dau o 

chwaraewyr Pontypridd, y brodyr Adam 

a Jake Thomas, yn cwrdd â charfan 

rygbi Ysgol Evan James gan gynnal 

sesiwn holi ac ateb a llofnodi. Bu’r plant 

wedyn yn ymweld â maes Heol Sardis 

yn ystod hanner tymor, pan oedd 

camerau teledu ‘Cwmni Da’ yno yn 

ffilmio ar gyfer cyfres i’w darlledu ar 

S4C ym mis Ebrill – “Yn y Gawell”.  

   Testun y gyfres yw’r gornestau MMA 

(Mixed Martial Arts) sy’n cynyddu 

Adam a Jake Thomas yn ymweld ac Ysgol Evan James  

Camerau S4C yn ffilmio Emily Frowen, 

Jake Thomas ac Owen Sheppeard  

Nos Iau Chwefror 23ain cafwyd 

llwyddiant arbennig i gynllun Llwybrau 

i'r Brig Menter  Rhondda Cynon Taf a’r 

Urdd  yng Ngwobrau Rhagoriaeth 

Gwaith Ieuenctid Cymru. Cafodd grŵp 

o bobl ifanc Ysgol Gyfun Llanhari'r 

wobr am eu gwaith yn datblygu iechyd, 

ffitrwydd a chwaraeon yn eu hysgol a'u 

cymuned. Roedd y criw o bobl ifanc 

wedi bod yn gweithio ar y cynllun gyda 

Craig Howells, swyddog Ll.i.B Menter 

Iaith drwy gwblhau nifer o gynlluniau 

ymarferol ac wedi llwyddo mewn nifer 

o agweddau allgyrsiol trwy wirfoddoli, 

ehangu sgiliau ymarferol ac ennyn 

achrediadau.           Parhad ar dudalen 2 

Gwobr i Gynllun 
Ffitrwydd y Fenter a'r 

Urdd 

Yn ddiweddar aeth Dudley Newbery yn ôl i'w hen ysgol yn Ysgol Gymraeg Pont 

Siôn Norton, Pontypridd i lawnsio ymgyrch newydd elusen Achub y Plant ac 

esbonio pwysigrwydd bwyta bwyd maethlon i'r plant. Yn y llun gyda Dudley a 

Phennaeth yr ysgol, Mr Rhys Lloyd mae (o'r chwith i'r dde) Kieran Jones, Rhianne 

Williams, Liam Lewis, Joseph Walters ac Eve Lewis. 

Parhad ar dudalen 2 

Megan Thomas, Benjamin Hopkins a 

Ryan David yn derbyn y wobr  



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 2 Ebrill 2012 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 
21 Mawrth 2012 

 

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 

 

    Cangen y Garth 
 

Hwyl Gŵyl Ddewi 
 

8.00yh  Nos Fercher 

 14 Mawrth  

Y Ganolfan, Efail Isaf    
 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

CYMDEITHAS 
GYMRAEG 
LLANTRISANT A’R 
CYLCH  
 

 
Nos Wener, 9 Mawrth 7.00 yh 
Cinio Gŵyl Ddewi.  
Llechwen Hall   
 
Nos Wener 20 Ebrill 7.00 yh 
Noson gyda’r Dysgwyr  
New Inn, Llantrisant     
 
Mehefin 
Taith o gwmpas  Merthyr   
 

TAL AELODAETH: 
£5  y teulu; £2.50 unigolyn 

Gwybodaeth bellach: 
John Llewellyn Thomas 
johnllewt@hotmail.com 

01443 218077 

Bore Coffi'r Dysgwyr 

Bore Coffi i’r dysgwyr yn y 
Sgubor, Mwyndy, Llantrisant,  

bob bore Gwener o 11 hyd hanner 
dydd. Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

CLWB Y 
DWRLYN 

CYLCH 

CADWGAN 

Aneirin Karadog 
Yn darllen a thrafod  

ei waith  
 

Nos Fawrth, 27 Mawrth  
am 8.00.o’r gloch 

Yng Nglwb Rygbi Pentyrch 
 

Manylion: 029 20890040 

   Mae cynllun Llwybrau i'r Brig yn 

gynllun rhwng Yr Urdd, Menter Iaith a 

Gwasanaethau i Bobl Ifainc sy'n targedu 

pobl ifanc sydd ar fin cael eu dieithrio 

o'r ysgol neu yn gymdeithasol ac mae 

gweld llwyddiant o'r fath yn dwyn 

ffrwyth ac yn dangos yr angen am 

gynllun o'r fath i sbarduno dyheadau. 

Mawr yw'r clod i'r bobl ifanc ac i Craig 

sydd wedi gweithio yn ddiddiwedd i'w 

datblygu er mwyn cyrraedd y copa yng 

Ngwobrau Rhagoriae th Gwai th 

Ieuenctid 2012. 

mewn poblogrwydd. Y cyswllt gydag 

Ysgol Evan James oedd Emily Frowen, 

sy’n gweithio yno fel Cynorthwywraig 

Dysgu, ac sydd hefyd yn gwneud gwaith 

hybu ac hysbysebu i’r Gymdeithas 

MMA ac i Glwb Rygbi Pontypridd. 

   Roedd y chwaraewyr Jake Thomas ac 

Owen Sheppeard hefyd yn cymryd rhan 

yn y sesiwn ffilmio, ac unwaith eto yn 

barod iawn i gwrdd â phlant Evan 

James. 

   Dywedodd Swyddog Cyfryngau Clwb 

Rygbi Pontypridd, Guto Davies: “Mae’n 

bwysig iawn i ni fel clwb i fagu’r 

genehedlaeth nesaf o gefnogwyr a 

chwaraewyr, ac mae ymweld ag 

ysgolion lleol yn rhan hanfodol o’r 

datblygiad hwnnw. 

   “Roedd plant Evan James yn 

frwdfrydig iawn o gael cwrdd â rhai o’r 

chwaraewyr ac i gael eu gafael ar 

Gwpan SWALEC am y prynhawn. Mae 

ein delwedd fel clwb teuluol yn bwysig 

iawn i ni, ac mae’r traddodiad o gefnogi 

Clwb Rygbi Pontypr idd o un 

genhedlaeth i’r nesaf yn rhan o wead 

cymdeithasol y dref a’r cymoedd oddi 

amgylch.” 

Gwobrywo Cynllun 
O dudalen 1 

Clwb Rygbi yn yr Ysgol 
O dudalen 1 

mailto:johnllewt@hotmail.com
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Ysgol 
Gynradd 
Gymraeg 

Garth Olwg  

EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Croeso adre’ 

Croeso nôl i Gymru ac i’r Efail Isaf i 

Ffion, merch hynaf Geraint a Caroline 

Rees, Penywaun. Treuliodd Ffion 

flwyddyn yn dysgu Saesneg i blant yn 

Tseina ac wedyn aeth yn ôl am gyfnod i 

ddysgu Saesneg i oedolion yn Hong 

Kong. Croeso adre Ffion ac i’th ffrind 

bach newydd o Tseina, Twts y ci. 

 

Darllenwyr o fri! 

Roeddwn yn teithio tua’r Gorllewin fore 

Mercher, hanner tymor yr ysgolion ac yn 

gwrando ar raglen Nia Roberts ar radio 

Cymru pan glywais leisiau cyfarwydd yn 

sgwrsio. Steffan ac Hanna Rowlands 

oedd yno yn trafod eu hoffter o ddarllen. 

Dyna braf oedd clywed dau mor ifanc yn 

trafod eu hoff lyfrau darllen a hynny 

mewn dull mor aeddfed a brwdfrydig. 

Roedd Steffan yn tueddu ffafrio llyfrau 

darllen a hynny mewn dull mor aeddfed a 

brwdfrydig. Roedd Steffan yn tueddu 

ffafrio llyfrau ffeithiol a Hanna’n 

mwynhau’r elfen storïol Roedd yn amlwg 

hefyd fod Nia, eu mam, yn rhannu’r un 

diddordeb mewn llyfrau ac yn annog ei 

plant i fwynhau darllen. 

 

Cartref Newydd 
Dymuniadau gorau i Dewi, mab Geraint a 

Caroline Rees, Penywaun a fydd yn 

symud o’r pentref cyn hir i sefydlu cartref 

newydd yn Nhonteg. 

 

Y TABERNACL 

Gwenno’r D.J. 

Un o blant yr Ysgol Sul oedd D.J. yr 

wythnos ar raglen “Dafydd a Caryl” ar 

Radio Cymru yn ystod wythnos hanner 

tymor. Bu Gwenno Day yn sgwrsio gyda 

Caryl ac Aled Samuel cyn cyflwyno ei 

hoff record. Pob hwyl i Gwenno a’i 

brawd bach, Gethin a adawodd Ysgol 

Gymraeg Pont Sion Norton cyn hanner 

tymor. Maent erbyn hyn wedi setlo lawr 

yn Ysgol Melin Gruffydd yn Yr Eglwys 

Newydd. Pob hwyl i chi eich dau. 

 

Genedigaethau 
Llongyfarchiadau i Gary a Bethan 

Samuel ar ddod yn ddat-cu a mam-gu 

unwaith eto. Ganwyd Grace Owena i 

Rhodri a Natalie yn Ysbyty’r Waun yn 

blygeiniol fore Iau, Chwefror 16eg. Ein 

llongyfarchiadau hefyd i Audrey ac Allen 

Lewis, a hwythau wedi cael ŵyr bach 

arall. Llongyfarchion i Bethan a Carl ar 

enedigaeth Ifan. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Ken ac Eleri Jones yn eu profedigaeth o 

golli mam Eleri yn dilyn cystudd hir. 

 

Cadeirydd Newydd 

Llongyfarchiadau i Lowri Roberts ar gael 

ei hethol yn gadeirydd Bwrdd 

Cyfarwyddwyr Y Tabernacl am y 

flwyddyn nesaf. 

 

Merched y Tabernacl 
Teithiodd nifer o aelodau’’r gymdeithas 

i’r Coleg cerdd a Drama yng Nghaerdydd 

ddydd Mercher, y cyntaf o Chwefror. Ar 

ôl mwynhau cinio gyda’n gilydd yn 

ffreutur y Coleg fe gawsom ein diddanu 

yn Neuadd Dora Soutzker gan fyfyrwyr 

dawnus yr Adran gerdd. Canwyd 

unawdau, deuawdau a thriawdau o Opera 

Mozart “Priodas Figaro”. Er taw ifanc 

iawn oedd y myfyrwyr dwi’n siŵr y 

byddwn yn clywed mwy amdanynt yn y 

dyfodol. Cawsom brynhawn o adloniant 

pur. 

   Trefnodd y merched Fore Coffi yng 

Nghanolfan y Tabernacl fore Mawrth, 

Chwefror 7ed gan wahodd Dosbarth 

Dysgwyr o Garth Olwg i ymuno â ni. 

Cyfle oedd hwn i’r dysgwyr gael ymarfer 

eu sgiliau ieithyddol a chawsom fore 

diddan iawn yng nghwmni ein gilydd. 
   Elusen y grŵp merched am y flwyddyn 

hon yw Banc bwyd Pontyclun, ac fe 

drosglwyddwyd £100 o arian ein raffl 

fisol i’r achos teilwng hwn. 

   Ein cyfarfod nesaf fydd ymweliad â 

Neuadd Dewi Sant ddydd Mawrth y 

chweched o Fawrth. Bydd Huw Tregelles 

Williams yn rhoi datganiad i ddathlu 

degfed pen-blwydd ar hugain yr organ yn 

y neuadd Gyngerdd. Byddwn yn cyfarfod 

i ginio tua hanner dydd.

Eisteddfod Ysgol 

Da iawn i bawb a fu’n cystadlu yn 

Eisteddfod yr Ysgol. Llongyfarchiadau 

estynedig i’r plant a ddewiswyd i 

gynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod 

Gylch ym Mis Mawrth. Diolch yn fawr 

iawn i Nia Williams a Huw Aeron am 

feirniadu.    

 

Penblwydd Mr Urdd yn 90 oed 

Cafodd plant yr ysgol ddiwrnod hwylus ar 

Ddydd Gwener wrth ddathlu Penblwydd 

Mr Urdd. Ymmysg y gwahanol 

weithgareddau ar y diwrnod roedd dysgu 

can, a dawns Mr Urdd Roedd cacennau 

Mr Urdd yn flasus iawn. Roedd nifer o 

blant wedi eu haddurno gydag eisin coch , 

gwyn a gwyrdd!. 

 

Gŵyl Gymnasteg Genedlaethol yr Urdd 

Llongyfarchiadau i'n tîm Gymnasteg a 

ddaeth yn 4ydd yng nghystadleuaeth 

Genedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth. 

 

Cymdeithas Rieni ac Athrawon 

Diolch i'r Gymdeithas Rieni am brynu 

mwy o offer Ymarfer Corff i'r iard, ac am 

drefnu disgo Santes Dwynwen.  

 

Gala Nofio Genedlaethol yr Urdd 

Diolch i'r merched a fu'n cystadlu mor 

frwd yng Ngala Nofio Genedlaethol yr 

Urdd. Da Iawn Chi! (Llun tudalen 4) 

 

Jambori 

Roedd llawer o ganu a mwynhau gan 

flynyddoedd 3 a 4 yn Jambori yr Urdd 

eleni. Cynhaliwyd yng nghanolfan 

Hamdden y Ddraenen Wen. 

 

Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm pêl-rwyd 

am ennill yn erbyn ysgol Heol y Celyn ac 

Ysgol Evan James.  

 

Adar Ysglyfaethus 

Roedd y plant Derbyn yn ddigon ffodus i 

gael ymweliad gan Jaimie o’r Ganolfan 

Adar yn y Bari. Daeth e â nifer o wahanol 

adar ysglyfaethus ac roedd hi’n ddiddorol 

dysgu amdanynt. Cafodd y plant gyfle i'w 

dal ac i'w hastudio'n agos.  Y dylluan 

oedd y ffefryn! 

Brwydr dros enw 
Rhydfelen yn parhau 

 
Oherwydd ei gefnogaeth i’r ymgyrch 

dros gadw enw Ysgol Gyfun Rhydfelen 

mae Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Garth 

Olwg wedi diarddel Martyn Geraint o’i 

swydd fel Llywodraethwr am gyfnod o 

chwe mis. 

   Daeth y penderfyniad ar ddiwedd mis 

Chwefror yn dilyn llythyr oddi wrth 

Gyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir 

Rhondda Cynon Taf yn bygwth diarddel 

holl rymoedd y Llywodraethwyr os nad 

oeddynt yn cymryd camau yn erbyn 
Martyn Geraint. 

   Pan symudodd yr ysgol o’r safle 

gwreiddiol yn 2006 rhoddwyd enw 

newydd ar yr ysgol gan y Cyngor Sir yn 

erbyn dymuniad llawer o athrawon a 

disgyblion a rhieni’r ysgol. Mae'r 

ymgyrch wedi parhau ers hynny gyda 

chefnogaeth gref ar y we ac ar Facebook. 

   Cyflwynwyd deiseb i'r Cynulliad yn 

gofyn am ail-ystyried penderfyniad y 

Cyngor.     

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Mawrth 

Mawrth 4: Oedfa Gymun o dan ofal ein 

Gweinidog 

Mawrth 11: Y Parchedig Aled Edwards 

Mawrth 18: Oedfa Deuluol (Sul y 

Mamau) 

Mawrth 25: Dr Keith Rowlands 
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Babi newydd 
Croeso mawr i Ifan Lewis 

Roberts, ail fab Bethan 

Lewis a Carl Roberts, brawd 

bach i Cai.  Mae Bethan a 

Carl yn byw yn Parc 

Fictoria  Caerdydd ac yn 

g w e i t h i o  y n 

adran newyddion  y 

BBC. Gyda genedigaeth 

Ifan, mae mamgu a tadcu, 

Audrey ac Alan Lewis  Clos 

Neyland,  Tonteg ar ben eu 

digon a'u tri wyr ac un wyres 

fach. Llongyfarchiadau 

mawr iddynt.       Mark Morgan o Feisgyn ar Begwn y De 

(tudalen 5) 

Delun o Donyerfail (pedwerydd o'r dde)  

yn Costa Rica 

Grace Owena merch 

Rhodri Samuel a Natalie  

Dafydd Glyn Edwards – 

mab i Tim a Nia, Meisgyn.  

Cerddwyr boreol Pentyrch yn dathlu pen-blwydd Eirlys 

(ail o'r dde) ar ben y Garth. 

'Gwedd-newidiad' Siwan Rainsbury ar Wedi 3  

(Tudalen 6) 

Tîm Gymnasteg Ysgol 

Garth Olwg  

Merched Ysgol Garth Olwg fu'n 

cystadlu yng Ngala Nofio yr Urdd 

Rangers Creigiau a fu yn Nepal (Tudalen 6)  
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TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 
Dafydd Roberts 

Pegwn y De 
Yn rhifyn diwetha’r Tafod clywon ni am 

fenter ryfeddol Mark Morgan o Feisgyn a 

oedd yn cystadlu mewn ras eithafol i 

gyrraedd Pegwn y De, a hynny ganrif ers 
gorchest Capten Scott a Roald 

Amundsen. Roedd Mark, a’i gyfaill Billy 

Morris o Dregŵyr, yn cystadlu yn nhîm 

Mercury – ac yn codi arian er budd 

elusen ‘Help the Heroes’ a Chronfa Les y 

Fyddin. O’r saith tîm a oedd yn cystadlu, 

nhw oedd yr unig Gymry. Ac mae’n braf 

iawn gallu adrodd  - nid yn unig fod 

Mark a Billy wedi cwblhau’r ras – ond 

iddyn nhw hefyd ddod yn ail! Tipyn o 

gamp – yn enwedig o ystyried fod y tîm 
a enillodd - o Norwy - wedi gwneud 

hynny gan dorri record byd! 

  Wedi dros 21 diwrnod yn ymlafnio 

drwy’r eira a’r rhew mewn tymheredd 

cyn ised â -45˚C mae Mark bellach adref 

yn ôl gyda’i deulu ym Meisgyn. Cymaint 

oedd yr ymdrech fel y bu iddo golli tair 

stôn o bwysau ac mae e’n dioddef 

rywfaint gyda brath rhew neu frostbite. 

Mae Mark yn cydnabod mai hwn oedd y 

peth anoddaf iddo ei wneud erioed. 
Llongyfarchiadau mawr i ti Mark ar dy 

lwyddiant ac adferiad llawn a buan i ti. 

(llun yn gynwysedig) 

 

Genedigaethau 
Llongyfarchiadau mawr i Mona a Win 

Htut ar enedigaeth merch fach. Ganwyd 

Belle Summer ar y 25ain o Ionawr yn 

pwyso 5 pwys 12 owns. Mae ei chwaer 

fawr, Eve wedi dotio arni. 

   Croeso cynnes hefyd i Dafydd Glyn 
Edwards – mab i Tim a Nia, Crystalwood 

Drive, Meisgyn. Ganwyd Dafydd ar y 

29ain o Ionawr yn Ysbyty Brenhinol 

Morgannwg, Llantrisant yn pwyso 8 

pwys 1 owns. Mae’r efeilliaid Mali ac 

Elen wrth eu bodd â’u brawd bach, felly 

hefyd nain, sef Eleri Rowlands. Mae 

Eleri hithau wedi ymgartrefu ym 

Meisgyn ers symud o Gastell-nedd 

flwyddyn yn ôl. Llongyfarchiadau mawr 

i chi fel teulu.   (Llun tudalen 4) 

 

Cylch Meithrin 
Yn sgil y galw cynyddol am addysg 

feithrin cyfrwng Cymraeg yn yr ardal 

agorodd cylch newydd ei ddrysau 

ychydig dros flwyddyn yn ôl ym 

Meisgyn. Mae’r grŵp yn cwrdd bob 

dydd Llun i ddydd Gwener yn Eglwys 

Bethel, Pontyclun rhwng 10:00-12:00. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Sian 

ar 0789 4651543 

 

Ymddeol 
Yn ddiweddar cyhoeddodd pennaeth 

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg 
Llantrisant, Mrs Siw Thomas, ei bwriad i 

ymddeol ddiwedd y flwyddyn 

academaidd. Mae Mrs Thomas wedi bod 

wrth y llyw ers rhyw ddeng mlynedd gan 

oruchwylio’r symud o’r hen adeilad yn 

hen dref Llantrisant i’r safle newydd ym 

Meisgyn. Rydym i gyd yn ddiolchgar 

iawn iddi am ei gwaith diflino ar hyd y 

blynyddoedd ac yn dymuno ymddeoliad 

hapus a hir iddi. 

 

Addysg Gymraeg 

Yn ystod y mis fe fydd rhieni’r sir yn 

cael clywed a oes lle i’w plant yn 

nosbarthiadau meithrin a derbyn yr 

ysgolion cynradd. Y llynedd roedd y 

galw’n fwy na’r ddarpariaeth yn yr ardal. 

Mae na bryderon y gallai sefyllfa debyg 

godi eto eleni, er bod adran Gymraeg 

newydd i’w hagor yn Llanhari ym mis 

Medi. Os oes gan rieni bryderon, gellir 

cysylltu â mudiad Rhieni Dros Addysg 
Gymraeg, neu grŵp RhAG Llantrisant 

drwy Facebook. 

 

Dawnsio 
Ar Fawrth y 9fed fe fydd criw o 

ddawnswyr ifanc a brwdfrydig yr ardal 

yn perfformio mewn cyngerdd arbennig 

yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd er budd 

elusen Barnados. Mae’r dawnswyr, o dan 

arweiniad Jane Prentice-Jenkins a’i chyd 

athrawon, wedi bod yn  ymarfer yn 
ddiwyd ar gyfer yr achlysur. Pob lwc a 

mwynhewch y profiad! 

 

Newyddion Mis Mawrth 
Os oes gennych newyddion i’w rannu fis 

nesaf, cysylltwch ag Elain Haf ar 

Elainaprys@btinternet.com 

Delun yn Costa Rica 

Cyn y Nadolig, adroddwyd bod Delun 

Jones wedi mynd i wneud gwaith 

cadwraeth yn Costa Rica.  Dyma hanes 

Delun yn ei geiriau ei hun: 
 

Ar ôl gadael Ysgol Gyfun  Llanhari yn 

Ngorffennaf 2011 penderfynias i gael 

flwyddyn allan ac ym mis Hydref 

teithiais i hanner ffordd rownd y byd i 

Costa Rica i wirfoddoli am saith wythnos 

gyda’r elusen Raleigh International. 

 Ar ôl ychydig o ddiwrnodau o hwyl a 

dod i nabod y gwirfoddolwyr eraill o bob 

rhan o’r byd, rhannwyd ni’n chwe grŵp 

a’n hanfon i’n prosiectau gwahanol. 

Cefais fy nanfon yn gyntaf i Playa 

Hermosa; traeth ar arfordir gorllewinol y 
wlad lle buom ni, fel grŵp, yn byw 

gyda’n gilydd yn y jwngl yn gweithio ar 

y cyd gyda’r gweithwyr lleol ar brosiect i 

achub a helpu edrych ar ôl crwbanod y 

môr. Dros y pedair wythnos rhyddhaon 

ni dros 10,000 o grwbanod y môr yn ol 

i’r môr a chasglu cannoedd o’u wyau yn 

ystod patrolau ar y traeth bob nos a 

diogelu’r “hatchery” rhag helwyr.  Bu’r 

prosiect yn llwyddiant mawr ac yn 

brofiad anhygoel na fyddaibyth yn ei 
anghofio. Fy her nesaf allan yn Costa 

Rica oedd taith 300km dros dair wythnos 

trwy ardal Guanacaste y wlad. Cerddom 

ni dros mynyddoedd, trwy fforestydd 

glaw a’r jwngl, heibio i lynnoedd a 

llosgfynyddoedd a thrwy drefi 

anghysbell cyn bennu lan ar y traeth i 

wylio machlud haul anhygoel dros y 

môr. Dyma oedd y prosiect anoddaf i mi 

dros y saith wythnos, yn gorfforol ac yn 

feddyliol ond mwynheuais i’r holl beth 
yn llwyr. Mae Costa Rica yn wlad 

anhygoel gyda chasgliad eang o 

blanhigion ac anifeiliaid. Roedd teithio 

i’r wlad a gweithio gyda’r elusen yn un o 

brofiadau gorau fy bywyd a, pe bai gen 

i’r cyfle, mi fyddwn i’n gwneud yr holl 

beth eto. 

 Ers i mi ddod yn ôl o haul De 

America i oerfel Cymru rydw i wedi bod 

yn brysur yn gweithio yn siop bapurau 

newydd fy nheulu yn Nhonyrefail ac yn 
gwneud ambell i ddiwrnod fel ecstra ar 

Pobol y Cwm ac rydw i wedi dderbyn 

cynnig diamod oddi wrth Brifysgol 

Aberystwyth i astudio Drama a Hanes 

Cymru ym mis Medi. 

 

Brysiwch Wella 

Brysiwch wella i Mair Jones o’r siop 

bapurau newydd sydd wedi cael 

llawdriniaeth ar ei phen-glin. 

 

Theatr newydd i Donyrefail? 

Un o’m hatgofion cyntaf fel plentyn oedd 

rhedeg allan o sinema Tonyrefail dan 

grio.  Ar fy ymweliad cyntaf â’r sinema 

roeddwn yn meddwl bod y tarw oedd ar 

y sgrîn am redeg trwyddi ac allan aton ni 

yn y gynulleidfa!  Fodd bynnag, fel 

llawer iawn o sinemâu lleol, cau oedd 

hanes sinema Tonyrefail ar Heol Collena.  

Fe drodd yn neuadd fingo am gyfnod ond 

mae’r adeilad bellach yn wag ers nifer 
fawr o flynyddoedd.  Ond mae’n bosib y 

bydd yn theatr yn y dyfodol.  

Cynhaliwyd bore agored ychydig 

wythnosau’n ôl i weld cynlluniau 

cyffrous sydd gan gwpl o Southend i 

agor canolfan i’r celfyddydau yn 

Nhonyrefail. 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

Llongyfarchiadau 

Ym mis Rhagfyr ganwyd merch fach i 

Katherine Thomas a’i phartner, Gareth 

Butcher, Y Fenni. Mae Mari Christina 

yn wyres gyntaf i Roy a Janice 

Thomas,Trehopcyn. 

 

Merched Y Wawr 

Cynhelir cyfarfod mis Mawrth nos Iau, 

Mawrth 8fed am 7.30p.m. yng Nghlwb 

y Bont pan fydd R. Alun Evans yn ŵr 

gwadd. Bydd yn siarad ar y pwnc 

‘Llythyron mam a’i mab’. Croeso 

cynnes i bawb. 

 

Clwb Llyfrau 

‘Atsain y Tonnau’ gan John Gwynne 

yw’r llyfr dan sylw  y mis yma. Byddwn 

yn cwrdd yn Nghlwb y Bont am 8.00 

nos Fawrth, Mawrth 20 fed. 

   Dewch i drafod cyfrol ddiweddaraf 

Ioan Kidd-‘Un o Ble Wyt Ti?’ ar nos 

Fawrth, Ebrill 24ain. 

 

Wedi 3 

Yn ystod hanner tymor fe aeth Margaret 

Francis a’i merch, Siwan Rainsbury i 

stiwdio deledu Tinopolis yn Llanelli. 

Roedd Margaret wedi enwebu Siwan i 

gael ‘gwedd-newidiad’ gan dîm Wedi 3. 

Mae Siwan yn gwella ar ôl cael 

llawdriniaeth ar ei chalon cyn y 

Nadolig. Roedd hi wrth ei bodd gyda’r 

edrychiad roedd Huw Fash a’i ferched 

wedi’i greu iddi!  (Llun tudalen 4) 

 

Clwb y Bont 

Llongyfarchiadau i Tom Jones, Y 

Comin a Graham Atwell, Yr Almaen. 

Mae’r ddau ohonynt wedi ennill £100 yr 

un gyda’r Clwb 200. 

 

Pob lwc 

Mae Heledd, Gwenno a Gethin o 

Drefforest wedi symud i fyw i 

Gaerdydd. Pob hwyl i chi blantos yn 

Ysgol Melin Gruffudd. 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Gwobr Dug Caeredin 
Ar y 18fed o Ionawr aeth grŵp o 

ferched – aelodau o ‘Rangers’ Creigiau 

- i Neuadd y Ddinas, Caerdydd i 

dderbyn eu gwobrau Dug Caeredin - aur 

ac arian. Roedd yna naw merch sy’n 

mynychu ysgol Plasmawr, un o ysgol 

Radur a dwy o ysgol y Pant. Cafodd 

chwech merch, sef Clara Holley, Jess 

Horsey, Bethan Jones, Megan Owen, 

Angharad Rosser a Gwen Thomas wobr 

aur a chwech, sef Catrin Cox, Lowri 

Davies, Billie Horsey, Hannah Miller, 

Eleanor Rees a Catrin Williams, eu 

gwobr arian. Roedd merched eraill 

hefyd o’r pentref yn cael eu gwobr 

efydd sef Hanna Innes, Ffion Jones, 

Anna Stenner a Siân Owen. 

   Cafodd dros bump ar hugain o 

grwpiau Sir Caerdydd eu cynrychioli ac 

o’r rhain dewisiwyd merched y Creigiau 

i roi cyflwyniad personol o’u 

anturiaethau yn ardal fynyddig Nepal. 

Llongyfarchiadau ... 

... Fiona a Rhodri ar eich dyweddiad 

ddechrau'r flwyddyn! Pob bendith ar 

gychwyn eich taith gyda'ch gilydd!  

Therapydd galwedigaethol yw Fiona, un 

o dripledi Pen-y-bryn a darpar 

gyfreithiwr yw Rhodri Jones, sy'n hannu 

o'r Bontfaen.  

 

Llongyfarchiadau ... 

... Rhodri Samuel a Natalie ar 

enedigaeth Grace Owena ganol mis 

Chwefror!  Chwaer fach newydd i Harri 

ac Emily ac wyres hir-ddisgwyliedig i 

Gary a Bethan Samuel. Pob bendith. 

Llun tudalen 4. 

Dyma ran o’r cyflwyniad yna: 

     Digwyddodd alldaith Dug Caeredin 

Creigiau yn ystod Gorffennaf ac Awst y 

llynedd  yn ardal Annapurna, Nepal. 

Ynglwm â’r ymweliad roedd pymtheg 

mis o gynllunio a chodi arian gan 

gynnwys cerdded lan Pen y Fan mewn 

pyjamas, cwis a pacio bagiau mewn 

archfarchnad. Roedd hyn yn galluogi 

chwech aelod aur a chwech aelod arian 

i ymgymryd â’r hyn droiodd allan i fod 

yn brofiad anhygoel. 

   Roedd y daith i Nepal yn uchafbwynt i 

brofiad hynod o werthfawr i ni i gyd - 

o’r ymarferion a’r teithiau cerdded 

cychwynnol i’r alldeithiau llawn, gan 

gynnwys yr holl sgiliau a ddysgwyd a’r 

gwasanaethau a roesom. 

   Mae’r wobr wedi dylanwadu yn bositif 

arnom ac rym ni wedi dysgu llawer, yn 

enwedig am ein hunain. Rydym wedi 

gwneud ffrindiau am oes ac mae pawb 

yn wir ddiolchgar o fod wedi cael y cyfle 

yma. Mae’n diolch yn fawr i’n 

harweinwyr Rhian a Jan Horsey a 

Suzanne Rees a deithiodd gyda ni.  

   Aeth sawl un ymlaen i sôn am eu 

profiadau personol gan gynnwys teithio 

ar un o’r ‘World’s Most Dangerous 

Roads’ fel y cyfeiriwyd ati mewn 

rhaglen a ddarlledwyd tra roeddem i 

ffwrdd. Soniwyd hefyd am gerdded yn 

ystod glawogydd gwael y ‘Monsoon’ 

cyn cyrraedd hafan pentref bach yn y 

mynyddoedd ble buom yn cynorthwyo i 

osod piben ddŵr glan ar gyfer yr ysgol 

leol. I orffen y noson gofiadwy yma i’r 

grŵp cafodd yr arweinwyr Jan a Rhian 

Horsey eu gwobrwyo fel arweinyddion 

y flwyddyn. Gwobr deilwng i bâr 

gweithgar a hollol ymroddedig. 

Lowri Davies 

 

Antur i Batagonia - Hydref 2012 
Ym mis Hydref 2012 mae gennym ni, 

Catrin Cox, Anna Powys, Luned 

Phillips a Catrin Williams, y fraint o fod 

yn rhan o grŵp Urdd Gobaith Cymru a 

fydd yn ymweld â Phatagonia, Yr 

Ariannin fel rhan o brosiect gwirfoddoli 

rhyngwladol. 

    Yn ystod ein cyfnod ym Mhatagonia 

byddwn yn gwneud pob math o waith 

gwirfoddol, gan gynnwys gwneud 

sesiynau gyda phlant a phobl ifanc sy’n 

dysgu Cymraeg yno, ymweld â 

thrigolion y Wladfa o dras Cymreig, 

gweithio mewn ysgolion i blant 

difreintiedig a phlant gydag anghenion 

arbennig, cynorthwyo gyda phrosiectau 

cymunedol a chynrychioli Cymru yn 

Eisteddfod Y Wladfa. 

    Byddwn yn ymgymryd â phob rhan 

o’r prosiect – o drefnu’r daith, 

gwirfoddoli ar amryw brosiectau, i godi 

arian a chyfathrebu gyda’n partneriaid 

ym Mhatagonia. 

    Credwn y bydd y daith yma yn magu 

sgiliau a chynnig profiadau newydd i 

ni fydd yn ein galluogi i ddod â nhw yn 

ôl i’r gymuned leol yma yng Nghymru.  

Rydym yn edrych ymlaen yn aruthrol at 

y daith! 

Catrin Cox 

Gwyn Robins - Cerddor Ifanc  

Plasmawr - Iau - 2012  

Llongyfarchiadau mawr Gwyn ar dy 

lwyddiant! Tipyn o gamp ennill y 

gystadleuaeth yma! Da iawn ti - a hir y 

parhaed dy ddiddordeb a'th gariad at y 

ffidil.  
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Cogydd S4C Dudley 
Newbery yn cefnogi 
ymgyrch elusen ar 

ddiffyg maeth  
 

Mae Achub y Plant yn rhybuddio y 

bydd bywydau miliynau o blant yn cael 

eu heffeithio gan ddiffyg maeth os nad 

yw arweinwyr byd yn gweithredu ar 

fyrder.  

   Mewn adroddiad newydd o’r enw, 

‘Bywyd yn Rhydd o Newyn: Mynd i’r 

afael â diffyg maeth mewn plant’, 

dywed yr elusen bod y cynnydd mewn 

pris bwyd yn rhoi unrhyw welliannau 

sydd wedi eu gwneud mewn taclo 

marwolaethau ymysg plant yn y fantol. 

Mae diffyg maeth yn achosi 2.6 miliwn 

o farwolaethau ymysg plant bob 

blwyddyn - sef traean o’r holl 

farwolaethau ymhlith plant o dan bump 

oed.  Hyd yn oed cyn y cynnydd mewn 

pris bwyd roedd nifer o’r plant yn y 

gwledydd tlotaf fel Bangladesh, India, 

Mozambique, Rwanda a Pheriw eisoes 

yn goroesi ar ddiet prin a rhad a oedd yn 

bennaf yn cynnwys bwydydd fel reis 

gwyn, india-corn neu gasafa, math o 

lysieuyn heb fawr ddim o faeth ynddo. 

   Mae Achub y Plant yn rhybuddio os 

na fydd gweithredu pendant yn 

digwydd, yna gall hyn arafu twf neu 

‘styntio’ hanner biliwn o blant yn 

feddyliol ac yn gorfforol dros y pymtheg 

mlynedd nesaf.  

   Mae cost yr argyfwng cudd yma yn 

enfawr. Gall plentyn sy’n dioddef o 

ddiffyg maeth difrifol fod ag IQ o hyd at 

15 pwynt yn llai na phlentyn iach. Mae’r 

elusen hefyd yn amcangyfrif yn 2010 

bod cost diffyg maeth ymysg plant i’r 

economi ryngwladol wedi costio bron i 

£77 biliwn. 

   Mae’r cogydd Dudley Newbery, sydd 

dros y blynyddoedd wedi bod yn 

gefnogol o’r gwaith da sy’n cael ei 

wneud yn ysgolion Cymru i hyrwyddo 

bwyta’n iach, yn cefnogi ymgyrch 

ryngwladol ddiweddaraf Achub y Plant.  

Yn ddiweddar ymwelodd Dudley, sy’n 

wreiddiol o Ynysybwl â’i hen ysgol 

gynradd sef Ysgol Gymraeg Pont Siôn 

Norton i lansio’r ymgyrch gyda’r elusen 

ac i sôn am bwysigrwydd maeth mewn 

diet plentyn.  

   “Fel rhiant mae’n anodd dychmygu 

peidio gallu rhoi i’ch plant y mathau o 

fwydydd sy’n eu helpu nhw i dyfu lan 

yn gryf ac yn iach. Eto mae miliynau o 

blant yn y byd yn dal i farw o newyn a 

diffyg maeth yn syml am na all eu 

teuluoedd dyfu neu fforddio i brynu 

bwyd fel llysiau, llaeth a chig.  

   “Mae diffyg bwyd maethlon yn 

golygu bod cyrff y plant hynny yn cael 

eu llwgu o’r holl fitaminau a mwynau 

sydd ei angen arnynt. Effaith hyn yw 

bod datblygiad naturiol eu cyrff a’u 

hymennydd yn cael ei arafu neu ei 

‘styntio. Er enghraifft erbyn y bydd 

plentyn yn Niger yn 30 mis oed mi fydd 

8cm yn llai na phlentyn o’r un oed yma 

yng Nghymru, yn bennaf oherwydd nad 

yw’n bwyta'r math iawn o fwyd. 

   “Mae hyn yn dipyn o sioc a dylai 

arweinwyr llywodraethau’r byd wneud 

mwy i helpu’r plant yma. Rwy’ hefyd 

yn teimlo ei bod yn bwysig pwysleisio i 

blant yma yng Nghymru pa mor lwcus y 

maen nhw fod cymaint  o fwydydd 

maethlon ar gael yn y wlad hon a thrwy 

fwyta diet cytbwys y bydden nhw yn 

tyfu lan yn gryf ac yn iach ac yn gallu 

canolbwyntio a gwneud yn dda yn yr 

ysgol.” 

   Mae Achub y Plant yn galw ar 

Lywodraeth Prydain i arwain y ffordd i 

greu'r digwyddiad mwyaf mewn hanes i 

leihau newyn a chwtogi'r niferoedd sy’n 

marw o chwarter. 

   Mae’r elusen yn galw ar David 

Cameron i roi hyn ar droed drwy 

sefydlu Uwchgynhadledd Newyn Byd-

eang yn y Gêmau Olympaidd pan fydd 

arweinwyr y byd i gyd yn Llundain, gan 

gytuno ar gynllun penodol ar sut i fynd 

i’r afael â newyn. 

   Gall pecyn o fesurau syml - sy’n 

cynnwys atgyfnerthu bwydydd sylfaenol 

gyda fitaminau, annog bwydo o’r fron i 

fabanod a gwell buddsoddiad mewn 

trosglwyddiadau arian gyda’r taliadau 

wedi ei hanelu at y teuluoedd tlotaf - 

droi'r llanw ar ddiffyg maeth a lleihau 

effeithiau'r cynnydd mewn prisiau 

bwyd. 

   Mae lawns yr elusen i godi 

ymwybyddiaeth o effeithiau newyn a 

diffyg maeth yn rhan o ymgyrch fawr yr 

elusen ‘Nid Oes Yr Un Plentyn Wedi Ei 

Eni i Farw’ ac yn ogystal â Dudley 

mae’n cael ei gefnogi gan sêr enwog fel 

Myleene Klass, y fodel Erin O’Connor, 

Natasha Kaplinsky a’r beirniad bwyd 

Jay Rayner. 

www.mentercaerdydd.org 

029 2068 9888 

 

Angen siarad yn gyfrinachol? 
 

SAMARIAID 
 
 

Llinell Gymraeg 
 

0300 123 3011 

Bwrlwm 

Roedd sesiynau chwarae Bwrlwm yn 

digwydd mewn 4 ardal yn ystod hanner 

tymor – Sblot (Ysgol Glan Morfa), 

Llanedyrn (Ysgol y Berllan Deg), 

Caerau (Ysgol Nant Caerau) a’r 

Tyllgoed ( Ysgol Coed y Gof). Yn ystod 

yr wythnos roedd cyfleoedd i goginio, 

cymryd rhan mewn sesiynau Chwaraeon 

gyda’r Urdd, sesiynau celf a chrefft ac 

ail-gylchu a gweithdy cerdd. Am 

fanylion am weithgareddau Gwyliau’r 

Pasg cysyllwch â 

llinoswilliams@mentercaerdydd.org  

neu ewch i wefan y Fenter. 

 

Cwis y Mochyn Du 

Bydd cwis yn cael ei gynnal Nos Sul, 

Mawrth 25 yn y Mochyn Du am 8pm. 

£1 y person. Mae croeso cynnes i bawb!  

 

Sblish Sblash Babis Dŵr 

Mae’r sesiynau nofio i fabis bach a’u 

rhieni wedi bod yn boblogaidd dros ben 

yng Nghanolfan Hamddem y Tyllgoed 

ac yng Nghanolfan Hamdden y 

Gorllewin yn Nhrelai. Am fwy o 

wybodaeth am weithgareddau teulu a 

meithrin y Fenter –  ebostiwch 

marirhys@mentercaerdydd.org 

 

Penwythnos Teulu i Langrannog 

Mae ambell i le ar ôl ar y penwythnos 

poblogaidd hwn ar gyfer teuluoedd i 

Wersyll yr Urdd, Llangrannog – dydd 

Gwener, Mawrth 30 – dydd Sul, Ebrill 

1, 2012. Penwythnos llawn hwyl a sbri. 

Am fanylion llawn neu i gofrestru ewch 

i wefan y Fenter – neu ebostiwch 

leanne@mentercaerdydd,org 

 

Ffarwelio â Helen a chroesawu Nia 

Pob hwyl a diolch yn fawr i Helen John, 

sydd wedi gadael y Fenter cyn y  

Nadolig – mae Helen wedi derbyn 

swydd llawn amser gyda Chanolfan 

Gydol Oes Garth Olwg ym Mhentre’r 

Eglwys. Wrth i Helen adael, mae’n braf 

croesawu Nia Donnelly i weithio fel 

Swyddog Cyllid. Mae Nia wedi dechrau 

gyda ni yn y swyddfa ers dechrau’r 

flwyddyn. Yn wreiddiol o Lantrisant, 

mae Nia’n ymuno â ni ar ol cyfnodau’n 

gweithio gyda Barcud Derwen yn yr 

Eglwys Newydd a Chynyrchiadau 

Dinamo. 

mailto:llinoswilliams@mentercaerdydd.org
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YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG EVAN 

JAMES 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Penblwydd Hapus 

Llongyfarchiadau gwresog i Eirlys 

Davies ar ddathlu ei phenblwydd yn 

wyth deg oed. Pwy fase’n meddwl! Fel 

y dywedodd  Ann Dwynwen yn ei 

chyfarchiad iddi 

 

 “Mor llawen dy gwmni 

 Mor gynnes dy wên 

 Er mynd yn hŷn 

 Ei di byth yn hen.” 

 

Eirlys, ‘rwyt yn ysbrydoliaeth i ni gyd! 

 

Gyrfa Chwist 

Treuliwyd noson ddifyr eto eleni yng 

Ngyrfa Chwist y Dwrlyn yng Nghlwb 

Rygbi Pentyrch. Diolch unwaith eto i 

Jim Morris am drefnu yn ei ddull dihafal 

ei hun. Rhiannon Llywellyn gipiodd 

wobr y merched ac fe aeth hi a Ken 

Evans, pencampwr y dynion, adre’n 

hapus gan edrych mlân at bryd o fwyd 

blasus  wedi iddynt  ennill ffowlyn yr 

un. 

 

Cydymdeimlad 

Cydymdeimlwn yn ddwys ag  Eleri a 

Ken  Jones, Sara, Catrin  a’r teulu yn 

dilyn marwolaeth mam Eleri wedi 

cyfnod hir o salwch. ‘Roedd Mrs. Sally 

Davies yn dod o Bontargothi ac fe 

gynhaliwyd yr angladd yng nghapel 

Siloam yno. 

   Trist hefyd oedd clywed am 

farwolaeth Mrs. Coronia Phillips o  

Gaerfyrddin. Treuliodd Mrs. Phillips 

dipyn o amser ym Maes y Sarn. 

Cydymdeimlwn gydag Aled ei mab a’r 

teulu yn Ael y Bryn a gyda theulu  

Gordon Howells ei mab yng nghyfraith  

ym Maes y Sarn. 

   Estynnwn ein cydymdeimlad  didwyll  

hefyd â Rhodri ac Ann Jones a Marged 

yn dilyn marwolaeth  Delyth, chwaer 

Rhodri,  ym Mhenygroes. 

 

Mynd a Dod 

Mae sawl newid wedi digwydd ac ar y 

gweill yma ym Mhentyrch. Croesawn 

bobl newydd i dafarn y Kings.  Mae 

llawer ohonom wedi blasu eu coginio 

medrus yn y  Swp o Rawnwin ym 

Mhontypridd. Dymunwn yn dda iddynt 

yn eu menter newydd. 

   Da yw gweld bywyd  yn adeilad hen 

siop Follis o’r diwedd. Newydd agor 

mae’r  siop ffrwythau, llysiau , bara a 

nwyddau eraill. Pob llwyddiant i’r fenter 

yma hefyd. 

   Teimladau cymysg sydd wrth i ni 

glywed y newyddion  bod Henry a 

Vaughan Jones y cigydd  yn y broses o 

werthu’r siop.  Wrth drafod hanes y 

siop, difyr oedd cael gweld un o’r 

bagiau plastig cyntaf a ddefnyddiwyd 

ganddynt ar ddechrau’r saithdegau sydd 

â’r neges  , “ In keeping with the high 

standard of service given to our 

customers we proudly present this new 

hygienic and secure pack which is the 

finest available for your future 

satisfaction.” Fe’u  cynhyrchwyd gan 

William Jones, Birchgrove. 

   Peth arall sy’n tynnu sylw yw’r  rhif 

ffôn sydd ar y bag  - Pentyrch 234 – 

prawf mai ychydig o’r pentre’ oedd yn 

berchen ar ffôn bryd hynny. Pentyrch 34 

yw’r rhif ffôn  ar fil o 1942 sydd i’w 

weld yn y siop. 

Ffarwelio â Mr. Daniels 

Yn ystod y tymor ’rydym wedi ffarwelio 

â’r Dirprwy Bennaeth Mr. Nicholas 

Daniels. ’Rydym yn diolch o galon iddo 

am ei ymroddiad a’i frwdfrydedd dros 

gyfnod o bron i ddeng mlynedd yn yr 

ysgol. Cawsom lawer o gyfleoedd i 

d d a n g o s  c y ma i n t  ’ r y d y m y n 

gwerthfawrogi ei gyfraniad mawr. 

Cawsom wasanaeth yn 

cynnwys diolchiadau gan y 

Pennaeth Mrs.  Moyra 

Greaney, Cadeirydd Y 

Llywodraethwyr Mr. Mike 

Brown a hefyd gan Mrs. 

Natasha Pike a Mrs. Delyth 

Brown ar ran Cymdeithas Y 

Rhien i  ac  Athra wo n.  

Ys g r i f e n no d d  u n  o ’ r 

athrawon Miss Jones gerdd 

a r b e n n i g  i d d o  me wn 

tafodiaith. Cyflwynodd y 

plant roddion i Mr. Daniels ac 

’rydym yn dymuno’n dda 

iddo yn y dyfodol. 

 

Ffarwel arall – ond dros dro yn unig! 

– a chroeso 

Mae ysgrifenyddes yr ysgol Mrs. 

Sheelagh Riley yn ein gadael hefyd – 

ond bydd hi’n dychwelyd yn nhymor yr 

hydref. Bydd yn treulio cyfnod yn 

gweithio yn y Swyddfa Addysg yn Nhŷ 

Trevithick ac yn gadael bwlch mawr ar 

ei hôl. 

   ’Rydym hefyd yn ffarwelio â Mrs. Nia 

Lockett sy’n dechrau cyfnod mamolaeth 

ac yn croesawu tri aelod newydd o 

staff : Mrs. Ceri Milton i’r Feithrin, Mr. 

Rhydian Jenkins i Flwyddyn 6 a Mrs. 

Karyn Williams i’r swyddfa. 

 

Cymdeithas Y Rhieni ac Athrawon 

Diolch yn fawr i’r C.Rh.A am eu gwaith 

caled yn ystod y flwyddyn. Trefnodd y 

Gymdeithas fod criw o blant wedi mynd 

i siop Marks and Spencer ym 

Mhontypridd i ganu carolau ar y Dydd 

Sadwrn cyn y Nadolig. Mae’r plant 

wedi cael eu gwahodd yn ôl i’r siop i 

ganu ar Ddydd Gŵyl Dewi. 

 

Gweithgareddau a Chwaraeon 

Cafodd plant dosbarthiadau 3 a 4 hwyl a 

sbri yn trafod traed ac esgidiau. Buon 

nhw’n chwarae yn y ‘siop esgidiau’ a 

chreu graff esgidiau. 

   Bu dosbarthiadau 8, 9 a 10 yn trafod 

creaduriaid a’u hamgylchedd fel rhan 

o’u gwaith gwyddonol a gwnaethon 

nhw ddysgu llawer ar ymweliad â Sŵ 

Bryste. 

   Cafodd dosbarthiadau 8, 9, 10 ac 11 

gyfle i ddysgu sut mae chwarae hoci fel 

rhan o gynllun gynigiwyd gan Yr Urdd; 

a bu dosbarthiadau 8 a 9 yn dysgu 

sgiliau pêl-droed gyda hyfforddwyr o 

glwb Caerdydd. 

   Mae tim pêl-droed yr ysgol wedi bod 

yn chwarae gemau cyfeillgar yn erbyn 

ysgolion ein dalgylch; ac enillodd tîm 

pêl-rwyd yr ysgol ddwy gêm yn erbyn 

tîm Ysgol Castellau ond gwnaethon nhw 

golli gêm yn erbyn Ysgol Gynradd 

Gartholwg. 

Ffarwelio â 

Mr Daniels 

(chwith)   

 

a Mrs Riley 

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

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Canllaw siopa 
  

Mae dod o hyd i nwyddau mewn 

archfarchnad ddiarth yn gamp ynddi ei 

hunan! Ond rhaid llongyfarch y drefn yn 

siop estynedig newydd Tesco ar Stad 

Gellihirion ger Pontypridd - mae 

ganddyn nhw fersiwn Cymraeg manwl 

o'r "Canllaw" i gwsmeriaid.  

   Felly, os cewch chi gynnig y map 

o'r holl lwybrau a nwyddau ger y 

fynedfa, cofiwch bod fersiwn Cymraeg 

ar gael - a hwnnw mewn iaith 

ddealladwy ac eglur i bawb.  

TE - PARTI PASG  
 
Dewch i fwynhau Anturiaethau Alys 

yng Ngwlad Hud gyda rhai o 

gymeriadau’r stori 

Dydd Sadwrn, Ebrill 7fed, 10.00yb – 

3.00yp ym Mharc Gwledig Cwmdâr, 

Aberdâr 

 

Gweithgareddau - Storiau - Crefftau - 

Stondinau 

Yn rhâd ac am ddim !! 

   Dewch wedi’ch gwisgo lan fel 

cymeriad o’r stori Anturiaethau Alys 

yng Nghwlâd Hud 

 Ŵy pasg enfawr i’r wisg orau 

Amser  Cylch – Menter Iaith 
mewn cyd weithrediad â TWF 

 

Dewch i gael hwyl gyda’ch phlentyn yn 

y Gymraeg! 

Stori, canu a sesiwn celf a chrefft yn y 

Gymraeg ac hwn i gyd am ddim! 

Cyfle gwych i wneud ffrindiau newydd 

ac ymarfer eich Cymraeg. 

Croeso i bawb! 

Llyfrgell Pontypridd   13:30 -  

14:30yh 

Pob Dydd Gwener - Dechrau o:  

16.3.12  (Am 6 wythnos *Dim yn 

ystod gwyliau ysgol) 

Am fwy o fanylion/lleoliadau  

cysylltwch a Nia neu Catrin ar 

07779329342/01443407570 neu ewch i 

www.menteriaith.org 

Prosiect 366. 

Helpwch ni greu darn o gelf arbennig i 

ddathlu ein ugainmlwyddiant eleni.  

Dyn ni'n chwilio am 366 o ffotograffau, 

un i gynrychioli pob dydd o'r flwyddyn 

naid. Byddwn yn gosod teitl newydd 

bob mis - Ewch ati i dynnu llun o'ch 

dehongliad personol! Defnyddiwch eich 

dychymyg a byddwch yn greadigol! 

 *Cyfle i ennill camera digidol os mai'ch 

ffotograff chi yw'r un gorau allan o'r 

366!!  

  Teitl mis Mawrth yw: SANT  

   Aanfonwch eich ffotograffau cyn 

diwedd y mis at: 

catrinreynolds@menteriaith.org 

  A wnewch chi gynnwys eich enw a'ch 

cyfeiriad neu danfonwch nhw trwy 

twitter neu facebook!  

   Mi fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael 

ei ychwanegu at ein system e-chlysur. 

Rhowch wybod i ni os ydych yn erbyn 

hyn. 

   Edrychwn ymlaen at weld eich 

ffotograffau! Gwenwch a mwynhewch! 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Mike Webb, Elm 

Street, a ddathlodd ei benblwydd yn 75 

oed ar Chwefror 26ain. Mae Mike yn 

gwella’n araf ar ôl cael strôc yn 

Chwefror 2011. Llongyfarchiadau hefyd 

i Mike a Jacqeline ar enedigaeth 

gorwyrion rhif 14 a 15. Rachel 

Elizabeth i Sian a Wesley ac Oly i 

Michael  a Louise. Dymuniadau gorau 

i’r teulu 

  

Guild y Merched 

Bu'r Dr Neville Evans yn siarad â Guild 

y Merched yn ddiweddar. Siaradodd am 

ei atgofion am ei blentyndod yn Fforest 

Fach ger Abertawe. Roedd Sinema 

Fforest Fach yn swnio’n debyg iawn i 

Neuadd y Gweithwyr Gilfach Goch ers 

llawer dydd!  Er mai ychydig oedd yno 

y noson honno oherwydd yr eira , 

mwynhaodd pawb eu hunain yn fawr 

iawn  a gobeithio y cawn ei gwmni eto 

cyn bo hir. 

  

Dosbarth Gwnïo 

Llongyfarchiadau i ferched y Dosbarth 

Gwnïo sydd wedi bod wrthi yn gweu 

dynion eira ers yr haf a’u llenwi a losin 

a’u gwerthu er budd Tŷ Hafan.  Mae’r 

merched am ddiolch yn fawr iawn i’r 

cyfeillion a fu mor llwyddianus yn eu 

gwerthu . Bydd siec o  £2000  yn mynd i 

Dŷ Hafan. Diolch yn fawr iawn i bawb 

am eu cyfraniad. 

  

Marwolaeth 

Roedd pawb yn flin iawn i glywed am 

farwolaeth Mrs Avril Evans, Cambrian 

Avenue  a hithau ond yn 59 mlwydd 

oed , wedi brwydr yn erbyn cancr. 

Roedd yn wraig i Steven ac yn fam i 

Simon a Lucy ac yn famgu i Bridget ac 

yn ferch i Beryl Ham. Cynhaliwyd y 

Gwasanaeth  Angladdol  yn Eglwys 

Sant Barnabas lle roedd yn golygu 

cylchgrawn Undeb y Mamau. Bu’n 

gweithio yn y Swyddfa Llongau ac yn y 

B.B.C. yng Nghaerdydd. Ar ôl gorffen 

gwei thio  bu’n gwneud  gwai th 

gwir foddol yn Ysgol  Gynradd 

Tonyrefail a Charchar y Parc ym 

M h e n y b o n t .  A n f o n w n  e i n 

cydymdeimlad at Steven a’r teulu. 

  

Canolfan Ddydd 

Llongyfarchiadau i Paula a Staff y 

Ganolfan Dydd a gafodd pum pwynt, yr 

uchaf posib, mewn arolwg yn 

ddiweddar.  Roedd y bwyd a glendid y 

gegin yn ardderchog. Da iawn yn wir 

Cariwch ymlaen gyda’r gwaith da.     

http://www.menteriaith.org
mailto:at:catrinreynolds@menteriaith.org
mailto:at:catrinreynolds@menteriaith.org
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CORNEL 

Y Plant
 

Giangstar Cymreig: 
Hanes Murray 

Humphreys gan Dafydd 
Wigley 

 

Al Capone oedd giangstar mwyaf 

America. Ei olynydd  fel “Public Enemy 

No 1” oedd Llewelyn “Murray” 

Humphreys, a fagwyd ar aelwyd 

Gymraeg yn Chicago. Roedd yn 

perthyn, o bell, i Dafydd Wigley; a 

brodor o Bentyrch fu’n rannol 

gyfrifol  am ddarganfod ei hanes. 

   Traddodir darlith  “Y giangstar 

Cymreig” gan Dafydd Wigley yn 

Stiwdio  Acapela, Pentyrch, Nos Iau, 

22ain Mawrth. Bydd wedyn yn trafod 

agweddau o fywyd Humphreys efo Don 

Llywelyn,  a ymchwiliodd i’r hanes ar 

gyfer rhaglen  HTV  yn yr 80au. 

Ceir mwy o’r cefndir hefyd mewn dwy 

raglen  S4C ar Murray Humphreys, y 

cyntaf ar  11eg Mawrth. 

Tocynnau £5 oddiwrth: 

www.acapela.co.uk 

Prosiectau Stiwdio 
Acapela, Pentyrch 

  

Byddwn yn dechrau recordio nifer o 

brosiectau diddorol yn mis Mawrth. Yn 

gytaf daw'r pianydd Jocelyn Freeman i 

recordio ei albwn newydd, a fydd yn 

cael ei ryddhau yng "Ngwyl Ty Ddewi" 

yn ystod yr Haf. Bydd cyfle i'w chlywed 

yn Acapela hefyd cyn hir. Mae grwp 

Soul "Leverne Brown & Madassa", sef 

canwr o Gaerdydd sydd wedi perfformio 

gyda Jools Holland ymysg eraill, yn dod 

i ddechrau ar eu albwn cyntaf. 

Edrychwn ymlaen i groesawu Casi Wyn 

ac Aron Elias i'r label, a bydd albwm 

newydd "Rusty Shackle" yn cael ei 

lansio'n swyddogol. 

    Estynnir croeso i unrhyw ganwr neu 

gantores i ddod i berfformio mewn 

cyfres newydd o'r enw "Llwyfan / 

Stage" gyda Mark Evans (30ain Mawrth 

8pm). Mae'n gyfle i berfformwyr 

newydd ddod i gystadlu ac ennill amser 

stiwdio yn Acapela! Bydd yr enillydd yn 

cael recordio trac ar label Kissan a fydd 

ar werth yn ddigidol drwy'r Byd. 

Byddwn yn recordio'r gyngerdd yn fyw 

ac fe fydd pob cystadleuydd yn cael 

copi o'u perfformiad ar CD. Gweler 

mwy o wybodaeth ar y wefan 

www.acapela.co.uk. 

   Mae diddordeb mawr gennym i drefnu 

mwy o gyngherddau Cymraeg yn 

Acapela, ac hoffwn groesawu mewnbwn 

gan unrhyw un sydd eisiau hybu gigs 

Cymraeg yn yr ardal, rhowch ffôn 

02920 890 862! 

Lliwiwch y llun o
 gefnogwyr Cymru 

ar y cae r
ygbi 

Dydd Gŵyl Dewi - 

Mawrth 1af 

Dyma faner Dewi Sant. 

Ychydig iawn a welwn o 

hon.  

Du yw ei lliw gyda 

chroes felyn.  

Beth am i chi ei lliwio? 

Dyma ddiwrnod pwysig iawn 

yn ein hanes. Dewi Sant yw 

Nawdd Sant Cymru. Bu 

farw ar 1af Mawrth o 

gwmpas y flwyddyn 590, ac 

felly rydym yn cofio 

amdano ar y diwrnod yma 

bob blwyddyn. Dysgodd 

lawer iawn i bobl Cymru 

drwy adrodd hanesion am 

Dduw ac Iesu Grist.    

http://www.acapela.co.uk
http://www.acapela.co.uk
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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 Mawrth 2012 

Ar Draws 

1.  Chwarae triwant (6) 

4.  Un sy'n cario clecai (6) 

7.  Llinyn o gotwm (4) 

8.  Anunion  (4 - 4) 

9.  Tir-isel (7) 

12. Ymladdfa (3) 

14.  Sylwadaeth (6) 

15. Twrw (6)  

16. Dyfod â (3) 

18. Symylrwydd meddwl (7) 

22. Amdroi (8) 

23. Achosi (4) 

24. Ergyd (6) 

25. Bwlch (6) 

 

 

I Lawr 

1. Llamhidydd (9) 

2. Nodedig (9) 

3. Galeri (5)  

4.  Camder (5) 

5.   Gwneud heb fod yn 

 gaeëdig (4) 

1  2   3 3 4  5  6  

             

7     8        

             

  9  10    11  12  13 

 12     13       

14       15      

   16      18    

16 17   18 19  20      

20   21 25       22  

22         23    

23         24    

24       25      

Atebion Chwefror 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

6.   Digon (5)  

10. Carw benywaidd (5)  

11. Fel cylch (5) 

12. Cytuno (9)   

13. Croeso (9) 

17. Dilyn (5) 

19.  Anaeddfed (5) 

20. Pa swm? (5) 

21 Bod o du (4) 

Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth 

Enillydd mis Chwefror yw 

Siân Webb, Pontyclun 

1 A 1 T 2 C 3 H 4 B 5 LL 6 

O S G O  R E A L R W Y D 

 W 8 R  A  R 9 A  W  

C Y F L A F A N  G W I N 

10   A  U  A 12 D  O  

B A R N U  D I B Y N N U 

15 N    C  S 17   E 18 

M A N T O L I  M A I N T 

21 F 22 A 23 E  M 23 B 24   

B R A D 25 CH W A R A E D Y 

26 A  O  D 27 N  D  I  

D I R G R Y N U  E L O R 

29 D 29 I  R  S  S  G  

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 a.m. 

oni nodir yn wahanol) : 

Mis Mawrth 

1af o Fawrth (dydd Iau) – Cwrdd Gweddi 

Gŵyl  Ddewi (am 9:30  a.m.) 

4ydd o Fawrth – Oedfa Gŵyl Ddewi ( a 

chawl i ddilyn) 

11eg o Fawrth – Oedfa Gymun Parchedig R 

Alun Evans (Gweinidog) 

18fed o Fawrth – Gwasanaeth Ardal 

(Gorllewin Caerdydd) 

25ain o Fawrth – Parchedig R Alun Evans 

 

Mis Ebrill 

1af o Ebrill – Parchedig Jeff Williams 

6ed o Ebrill (Dydd Gwener) -Gwasanaeth 

dydd Gwener y Groglith (am 11:00 a.m.) 

8fed o Ebrill- Oedfa Gymun Parchedig R 

Alun Evans (Gweinidog) 

15fed o Ebrill – Gwasanaeth Ardal 

(Pentyrch) 

22ain o Ebrill– Parchedig R Alun Evans 

29in o Ebrill – Parchedig Robin Samuel 

 

Bu misoedd cyntaf y flwyddyn newydd yn 

rhai hynod o brysur i Weinidog Bethlehem, 

Gwaelod-y-garth, y Parchedig R Alun 

Evans. Yn ogystal â’r oedfaon arferol, gan 

gynnwys y Cymundeb ar yr ail Sul o bob 

mis, cafwyd dau fedydd (Dafydd Caio 

Gomer Davies yn Ionawr, a Lea Mai 

Walters ym mis Chwefror), a derbyniwyd 

dwy yn aelodau i blith teulu’r eglwys, sef 

Menna Bassett o Bentyrch, ac Esther 

Laugharne o Fae Caerdydd. 

   Mae’r plant yn dod yn gyson i’r Ysgol 

Sul, a gynhelir yn ystod yr oedfa, gan 

ymneilltuo i’r Festri wedi iddynt ddweud eu 

hadnodau a chael stori gan hwn neu hon 

fydd ar ymweliad a’r pwlpud. 

   Mae gwefan Bethlehem i’w chanfod ar  

www.gwe-bethlehem.org . Ymwelwch â'r 

safle i chwi gael y newyddion diweddaraf 

am hynt a helynt yr eglwys a’i phobl. 

   Mae “Newyddion Bethlehem” yn cael ei 

baratoi yn gyson yn ystod y flwyddyn ac 

mae’r rhifyn diweddaraf, sef Rhifyn Ionawr 

- Chwefror 2012 yno’n barod ar eich cyfer, 

yn llawn lluniau a hanesion. 

   Mae ‘na gais am gymorth i adnabod 

lluniau o ddwy wraig ar y dudalen flaen, ac 

hefyd siars y Gweinidog, i bob aelod i 

baratoi, yn ei lawysgrif ei hun, yr hyn mae’r 

Pasg yn ei olygu iddynt hwythau. 

   Bydd y taflenni yma yn cael eu casglu 

erbyn Sul y Pasg a’u harddangos yn y Festri 

am gyfnod wedi hynny. Dyma gyfle 

unigryw i bawb i gyfrannu mewn modd 

ymarferol a syml iawn i waith yr eglwys, a 

myfyrio ar neges y Pasg ‘run pryd. 

   Cofiwch hefyd fod yr eglwys bresennol 

(yr adeilad nid yr achos) yn dathlu ei ben 

blwydd yn 140 mlwydd oed eleni a 

byddwn yn dathlu hynny yn y man. 

   Os oes chwant troi i mewn i oedfa 

rhywbryd yn y dyfodol, bydd croeso 

twymgalon yn eich disgwyl bob 

amser  ym Methlehem, Gwaelod-y-

garth.   

http://www.gwe-bethlehem.org/
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YSGOL 
GYNRADD 
GYMRAEG 

CASTELLAU 

Ysgol  y Dolau 

Gemau Iard 

Roeddem yn ffodus iawn i gael cynllun 

chwarae mawr newydd ar gyfer iard 

CA2.  Mae’r plant wedi bod wrthi’n 

dysgu beth a sut i chwarae ar y cynllun 

newydd – fe wnaeth plant blwyddyn 6 

hyfforddi’r plant ieuengaf sut i chwarae 

arno. Defnyddiwyd amser chwarae a 

gwersi Ymarfer Corff. Diolch mawr i 

GRhA am godi arian tuag ato.  

 

Cwricwlwm Cymreig 

Buom yn brysur yn dysgu am Gymru ei 

hun yn ystod pythefnos cynta’r tymor. 

Fe wnaeth pob plentyn yng CA2 ddysgu 

am chwedlau, cestyll, llefydd, pobl 

enwog a thraddodiadau Cymru. Ar 

ddiwedd y thema cyflwynodd pob 

dosbarth eu gwaith mewn gwasanaeth 

dathlu arbennig lle cawson y cyfle i 

ganu llawer o’n hoff ganeuon gwerin 

Cymru. 

 

Gweithdy DT 

Mae plant blwyddyn 3 a 4 yn astudio 

gwaith plant yn Oes Fictoria, felly 

mwynheuon ddechrau’r thema gyda 

gweithdy DT. Defnyddiom citiau 

adeiladu K’nex i greu model ar gyfer 

codi glo i fyny o’r ddaear i’r arwyneb. 

Gweithiom mewn parau i ddatrys y 

broblem. Roedd pob model yn wahanol 

ond yn llwyddo gyda’r nod o godi’r glo 

i arwyneb y ddaear.    

 

 Sioe Oliver 
Yn ystod hanner tymor cyntaf 2012, 

aeth 150 o ddisgyblion CA2 i Ganolfan 

Mileniwm Cymru ar gyfer eu taith 

Nadolig hwyr. Roedd y perfformiad o 

Oliver yn anhygoel a gadawodd y plant 

yn cymeradwyo a sgrechian ac yn gofyn 

am fwy!! Neil Morrisey oedd un o sêr y 

sioe yn ei ran fel y cymeriad Ffagin. 

Gweithdy Roced 

Mwynhaodd Dosbarth 7 gweithdy 

rocedi yn ystod wythnos olaf mis 

Ionawr. Arweiniodd Siân y plant trwy’r 

broses o adeiladu roced a pa rymoedd 

byddai angen cyn mynd a’r plant tu 

allan i saethu’r rocedi i’r awyr. 

Roeddent wedi cyrraedd uchderau 

anghredadwy o 100 troedfedd a mwy! 

 

Taith yr Afon 

Yn ystod mis Ionawr aeth Blwyddyn 5 a 

6 ar waith maes gwyddonol / daearyddol 

i ddilyn afon Ogwr o’i dechrau hyd ei 

diwedd. Diwrnod cyffrous a llawn 

gwybodaeth am sut mae’r afon yn 

teithio a newid ar ei thaith i’r môr. Ar y 

ffordd gwnaethon nhw arolwg o'r afon 

a’r sbwriel o gwmpas.  

 

Pêl-rwyd 

Bu’r ddwy gêm olaf yn llwyddiannus 

iawn i’r tîm pêl-rwyd! Enillon gemau 

cyntaf y tymor yn erbyn Pencoed ac yna 

yn erbyn Gwauncelyn. Chwaraeodd y 

tîm yn wych a dangos eu sgiliau 

newydd, diweddaraf ddysgwyd wrth 

fynychu clybiau tu allan i’r ysgol. Da 

iawn chi ac ymlaen â ni i ennill mwy yn 

ystod y tymor! 

 

Castell Caerdydd 

Aeth Bl1 a Bl2 i Gastell Caerdydd am 

antur Tylwyth Teg. Yn gyntaf cerddon 

ni o amgylch y castell a dysgon ni lawer 

iawn am y teulu a’r plant oedd yn arfer 

byw yn y castell! Roedd y castell yn oer 

iawn ond yn fawr ac yn bert. Roedd yna 

lawer o ystafelloedd mawr yn y castell. 

Ar ôl ein taith o amgylch y castell 

cawson ni gyfle i greu C.D o’r stori Yr 

Hugan Fach Goch a Sinderela. Cafodd 

pawb cyfle i recordio darn o’r stori ac 

yna gwrandawon ni ar ein stori arbennig 

ni! Roedd rhai o’n lleisiau wedi newid 

ac yn swnio’n ddoniol  iawn! 

Mwynheuon ni ein taith i’r castell yn 

fawr iawn!  

Dathlu Mawr! 

Cafwyd l lawer  o  hwyl  yn y 

dosbarthiadau  Meithrin a Derbyn wrth 

iddynt ddathlu blwyddyn newydd 

Tsieina gyda pharti mawr. Gwisgodd 

pawb mewn coch a gwelwyd draig fawr 

hir yn teithio drwy'r ysgol cyn i'r plant 

fwyta llond bol o nwdls gyda 

'chopsticks!' Gwisgodd gweddill 

disgyblion yr ysgol grysau coch, gwyn a 

gwyrdd i ddathlu pen-blwydd yr urdd yn 

90 oed! Penblwydd Hapus! 

 

Diwrnod Sgiliau 

Cafwyd prynhawn llawn bwrlwm pan 

ddaeth criw o rieni a ffrindiau i'r ysgol i 

rannu eu sgiliau gyda'r plant. Cynigwyd 

bwydlen eang o weithdai i'r plant, o 

drwsio injan car, gwau i ysgrifennu 

rhaglen gyfrifiadurol.  Diolch o galon i 

bawb wnaeth wirfoddoli. 

        

Ymweliadau 

Daeth bywyd cyfnod y Stiwardiaid yn 

fyw iawn i ddisgyblion Dosbarth y 

Castell (Blwyddyn 3 a 4) wrth iddynt 

ymweld â Llancaiach Fawr.  

 

Jambori yr Urdd 

Aeth 52 o blant Blwyddyn 3 a 4 i 

Ganolfan Hamdden y Ddraenen Wen  i 

gael hwyl a sbri gyda Martyn Geraint yn 

Jambori'r Urdd. 

          

Prosiect Cymraeg Y Beddau 

Croesawyd 8 o ddisgyblion Adran Iau 

Ysgol Gwaunmeisgyn i'r ysgol dydd fel 

rhan o brosiect i hybu ymwybyddiaeth 

o'r Gymraeg yn y pentref. Bu 4 o 

ddisgyblion Castellau yn eu harwain ar 

daith o gwmpas yr ysgol i weld defnydd 

pob dydd o'r iaith ac yn arwain 

gweithgareddau trafod a darllen. 

 

Chwaraeon 

Ennill a cholli bu hanes ein timoedd pêl 

droed a phêl-rwyd yn ddiweddar. 

Llwyddiant wrth chwarae gemau yn 

erbyn ysgol Gwaun Meisgyn a 

brwydrodd ein tîm pêl rhwyd yn ddewr 

wrth iddynt gymryd rhan yng ngemau’r 

gynghrair newydd. Da iawn chi blant! 

 

Staff yr ysgol 

Wrth i ni groesawu Mrs. Bethan 

Rowlands yn ôl i’w gwaith ar ôl cyfnod 

o famolaeth, byddwn yn ffarwelio â 

Mrs. Kate Jones sydd yn ein gadael i 

ddechrau ei chyfnod  mamolaeth hi. 

Dymunwn bob lwc iddi. 

Diwrnod Agored Cwmni Bysiau Edwards            

Swynodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 y dyrfa a fynychodd Diwrnod Agored 

Cwmni Bysiau Edwards gyda’u canu swynol. Diolch iddynt hwy a’u rhieni am 

gefnogi’r ysgol ac i’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon am baratoi a darparu’r 

arlwyaeth. Gwnaethpwyd dros £600 o elw i goffrau’r gymdeithas. 
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Croesawyd 8 o ddisgyblion Adran Iau Ysgol 

Gwaunmeisgyn i Ysgol Castellau fel rhan o 

brosiect i hybu ymwybyddiaeth o'r Gymraeg. 

Taith Ysgol Dolau i Gastell Caerdydd Bl 5 a 6 Ysgol Dolau ger yr Afon Ogwr Gwaith Cwricwlwm Cymreig 

Gwau a thrwsio injan car yn 

ystod diwrnod sgiliau Ysgol 

Castellau. 

Plant Ysgol 

Evan James fu'n 

canu yn Marks 

and Spencer 

adeg y Nadolig  

Problem gyda’r 

cyfrifiadur?  

* Arbenigwr gyda 15 mlynedd o brofiad 

Cysylltwch â Paul (01443) 208472 

Ebost:  computerpaul@live.co.uk      

Symudol: 07731595066 

√ CYSYLLTIAD RHYNGRWYD 

√ ANGHOFIO CYFRINAIR 

√ ACHUB DATA 

√ GOSOD YN NEWYDD 

√ RHWYDWAITH 

√ ARAFU LAWR 

√ CALEDWEDD 

√ MEDDALWEDD 

√ DIWEDDARU 

√ DI-WYFR 
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Prosiect Llwybrau i’r 
Brig - Urdd Gobaith 

Cymru 
 
Gweithdy Cyfansoddi 

Cafodd dau aelod o Flwyddyn 13, Cai 

Morgan a Carwyn Rees, y cyfle gwych i 

fynychu cwrs cyfansoddi yng Ngwersyll 

yr Urdd, Glan-llyn dan adain tiwtoriaid a 

cherddorion profiadol o fandiau 

poblogaidd Cymru  - Cowbois Rhos 

Botwnnog, Y Niwl a Y Candelas.  Dros y 

tridiau wnaeth y bechgyn llwyddo i 

ysgrifennu a recordio tair cân a chael 

cymorth a chyngor am gyfansoddi, 

recordio a pherfformio. Un o 

uchafbwyntiau'r tridiau i’r bechgyn oedd 

mynychu ‘Cyri a Chowbois’ yn neuadd 

bentref Llanuwchllyn, ble cafwyd llond eu 

bol o gyrri a gwrando ar Gowbois Rhos 

Botwnnog trwy’r nos.  Mae’r bechgyn 

nawr yn edrych ymlaen  i berfformio’u 

caneuon yn gig nesaf Twrw Taf ar 

ddechrau mis Mawrth. 

 

Parti Mr Urdd 

Ddiwedd mis Ionawr roedd yr Urdd yn 

dathlu ei ben-blwydd yn 90 oed, a 

manteisiwyd ar y cyfle i gael parti bach yn 

stafell B21!!  Gyda phawb yn cael cyfle i 

gael darn o gacen Mr Urdd ynghyd â 

chyfle i gymryd rhan mewn Cwis yr Urdd.  

Enillwyr y diwrnod oedd Awen Rhys 

Blwyddyn 7, Olivia Sienawski Blwyddyn 

8 a Stephanie Jenkins Blwyddyn 13. 

 

Criw Ffitrwydd Yr Urdd 

Mae yna griw o ferched o Flwyddyn 10 

sy’n cyfarfod bob nos Fercher i gadw’n 

heini fel rhan o Glwb Ffitrwydd yr Urdd.  

Mae’r merched yn gwneud nifer o 

sesiynau ymarfer corff gwahanol, gan 

anelu at redeg y ‘Sport Relief Mile’ ar 

ddiwedd mis Mawrth ynghyd â ‘Race For 

Life’ ar ddiwedd mis Mai.  Felly nid yn 

unig mae’r merched yn cadw’n heini, ond 

maent wrthi yn brysur yn codi arian tuag 

at y ddau achos da yma. 

 

Gweithgareddau e3+ 

Mae gweithgareddau e3+ yn mynd o nerth 

i nerth o fewn yr ysgol gyda nifer helaeth 

o bobl ifanc yn manteisio ar y clybiau a 

thrafnidiaeth adref am ddim sydd ar ôl 

ysgol iddynt.  Mae’r clybiau tymor yma 

yn amrywio o Ddawnsio Stryd i 

Seryddiaeth i Goginio i Doodle-Mania. 

Penwythnos Beicio i Gwrt-y-Cadno 

Aeth grŵp o 5 o ddisgyblion Blwyddyn12 

am benwythnos beicio mynydd lan i Gwrt

-y-Cadno gyda Mr Rhodri Thomas, athro 

gwyddoniaeth, a’r darpar athro,  Mr 

James Henshaw.  Ar y dydd Sadwrn 

aethom i lwybrau beicio mynydd ym 

Mrechfa sydd o fewn 20 munud o Gwrt-y

-Cadno.  Roedd y tywydd yn sych a’r 

llwybrau mewn cyflwr gwych. 

   I ddechrau aethom ar lwybr Derwen o 

faes parcio Byrgwm.  Roedd ystod o 

lwybrau yn ôl gallu ac yn ystod y dydd 

profwyd gallu'r disgyblion ar lwybr 

gwyrdd Derwen (yr hawsaf) a llwybr du 

Raven (yr anoddaf).  Yn y prynhawn, 

symudwyd i ganolfan gwahanol yn 

Abergorlech a manteisio ar y cyfle i brofi 

gallu'r disgyblion ar lwybr heriol Gorlech.  

Erbyn diwedd y dydd roedd cyfle i’r 

disgyblion werthuso profiadau’r dydd a 

chodi ymwybyddiaeth unigol o’u gallu yn 

y gamp beicio mynydd.  Wrth gwrs, mae 

profiad fel hyn yn gyfle i’r disgyblion 

we i th i o  f e l  g r ŵp ,  c yn l lun i o 

gweithgareddau, a pharatoi lluniaeth.  

Uchafbwynt y penwythnos oedd llwybr 

gradd goch Cwm Rhaeadr ger Cilycwm.  

Golygfeydd hyfryd o Ddyffryn Tywi, a 

llonyddwch yr ardal yma a chwmni pen i 

gamp.  Mae pawb yn edrych ymlaen at y 

tro nesaf!  

 

Tenis Bwrdd 

Enillodd Jac Jenkins o Flwyddyn 8 

Bencampwriaeth Morgannwg o dan 13 a 

gynhaliwyd ar 2 Ionawr yng Nghlwb 

Ieuenctid Nant-y-moel.  Mae Jac hefyd 

wedi cyrraedd y rownd gynderfynol o dan 

15 ond fe gollodd i Ryan Oyler o Ysgol 

Glantaf. 

   Fe gystadlodd Jac yng Nghystadleuaeth 

Agored Dwyrain Canolbarth Lloegr ar y 7 

ac 8 o Ionawr a hefyd yn Northampton ar 

y 21 Ionawr. 

   Cafodd benwythnos llwyddiannus iawn 

yng Nglasgow yn ddiweddar hefyd pan 

gyrhaeddodd y rownd derfynol o dan 13 

ac o dan 15 mewn digwyddiadau sengl 

ond fe gollodd allan i Christopher 

Wheeler y chwaraewr Prydeinig rhif 1 ar 

y ddau achlysur.  Mae Wheeler, sydd yn 

dod o Falkirk yn yr Alban, wedi treulio 

misoedd yr haf diwethaf yn Korea, fel 

rhan o ysgoloriaeth tennis bwrdd. 

   Mae Jac hefyd wedi cael ei wahodd i 

gystadlu dros Gymru yn Barcelona ar 

ddechrau mis Chwefror i chwarae mewn 

digwyddiad yn Catalunya gyda phump o 

bobl ifanc eraill o Gymru. 

   Da iawn ti Jac a phob lwc i ti  - mae 

amser prysur iawn o dy flaen! 

 

Clwb Tenis yr Ysgol 

Yn y cyfamser mae Clwb Tennis Bwrdd 

yr Ysgol wedi ail-ddechrau ar ôl 

gwyliau’r Nadolig.  Y nod yw dod o hyd i 

chwaraewyr i gynrychioli’r ysgol yn y 

treialon rhanbarthol dros hanner tymor 

Chwefror yn Nhonypandy.  Os bydd 

llwyddiant bydd chwaraewyr yn gymwys 

ar gyfer y treialon Cymraeg yng 

Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon 

Cymru ym mis Mehefin lle bydd 

chwaraewyr o bob cwr o’r wlad yn 

cystadlu i ennill consolau gemau gan 

“Nintendo Wii”. 

 

Llongyfarchiadau 

 

Pêl-fasged 

Llongyfarchiadau i Conor Easter o 

Flwyddyn 10 sydd wedi cael ei ddewis i 

chwarae dros Gymru yn erbyn Iwerddon 

yn Nulyn ar ddiwedd mis Ebrill. Hwn 

fydd ei gap cyntaf dros Gymru. 

 

Mae hefyd wedi cael ei ddewis i chware 

dros Gymru unwaith eto ar gyfer gêm 

Dynion o dan 16 - Pencampwriaeth Adran 

C yn Gibraltar ym mis Gorffennaf.  Da 

iawn ti Conor a phob lwc yn Nulyn ac yn 

Gibraltar. 

 

Cystadleuaeth Nofio Genedlaethol yr 

Urdd 
Llongyfarchiadau i Seren Harris o 

Flwyddyn 9 a ddaeth yn ail mewn 

cystadleuaeth nofio'r Urdd yng 

Nghaerdydd yn ddiweddar.  Da iawn ti 

Seren. 

 

Rhaglen “Dan Glo” 

Bu pedwar ohonon ni o Flwyddyn 8 yn 

cymryd rhan mewn rhaglen deledu o’r 

enw “Dan Glo” yn ddiweddar.  Aelodau’r 

tîm oedd Branwen Roberts, Tegan 

Warman, Alex Carley a Morgan Riella.  

Roedd rhaid i ni wneud sialensau 

gwahanol ac amrywiol - datrys y côd, 

crogi’r dyn, helfa drysor a chwis.  Roedd 

cyfle i ennill eiddo “Dan Glo” drwy 

lwyddo yn y sialensau.  Wedyn roeddem 

yn swapio’r eiddo am allwedd.  

Llwyddom i ennill tair allwedd ond ni 

lwyddon ni i ddianc yn anffodus !  Daro! 

Cawsom ddau ddiwrnod llawn hwyl a 

dysgu llawer serch hynny!  

Morgan Riella, Blwyddyn 8 

 

Eisteddfod yr Ysgol 

Cawsom ni ddiwrnod yn llawn bwrlwm ar 

ddiwrnod yr Eisteddfod ysgol a 

gynhaliwyd yn y Ddraenen Wen eleni.   

Rhannwyd holl lysoedd yr ysgol ac roedd 

y neuadd chwaraeon yn fôr o liwiau’r 

llysoedd.   Roedd y cystadlu’n frwd a’r 

sŵn yn fyddarol!   Roedd nifer o 

gystadlaethau doniol hefyd o’r band cegin 

i sgets y chweched.   Uchafbwynt y dydd 

oedd seremoni’r cadeirio lle y cadeiriwyd 

Carwyn Rees o blith disgyblion hŷn yr 

ysgol a Harriett Hooper o’r ysgol isaf.  

Roedd tensiwn amlwg ar ddiwedd y dydd 

cyn y cyhoeddiad mai Llywelyn oedd llys 

b u d d u g o l  y r  y s g o l  e l e n i !   

Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw a 

diolch hefyd i’r beirniaid Heledd Cynwal 

a Jên Angharad.  Diwrnod bythgofiadwy 

arall! 
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Carys yn dod 
adref 

 
Bydd actores lwyddiannus o 

Gaerdydd yn dychwelyd i’w dinas 

g e n e d i g o l  g y d a  t h a i t h 

gen ed l ae t h o l  c yn h yrch i ad 

diweddaraf Cwmni’r Frân Wen y 

Gwanwyn yma.   

   Mae Carys Eleri yn un o 
wynebau mwyaf adnabyddus 

Cymru bellach ar ôl ymaddngos ar rai o 

operâu sebon mwyaf poblogaidd S4C, 

Pobol y Cwm a Teulu.  

   Fis Mawrth bydd yr actores yn 

dychwelyd i Gaerdydd i berfformio Fala 

Surion - addasiad llwyfan Cymraeg o un 

o lyfrau ffuglen cyfoes gorau Cymru, 

Fresh Apples gan Rachel Trezise, a 

enillodd wobr fawreddog EDS Dylan 

Thomas yn 2006. 

   Mae’r sioe, sy’n cael ei chynhyrchu gan 

Cwmni’r Frân Wen, Ynys Môn, yn 

gasgliad o straeon byrion emosiynol, 

pwerus, a miniog wedi’i seilio ar fywyd 

arddegau yn y Gymru gyfoes.   

   Bydd taith genedlaethol Fala Surion yn 

dod i’r Chapter, Caerdydd ar yr 16eg a’r 

17eg o Fawrth ac mae rhai o actorion 

gorau Cymru ymhlith y cast. Ynghyd â 
Carys Eleri mae Rhodri Meilir fu’n actio 

ar gyfres boblogaidd y BBC My Family; 

Rhodri Miles a enillodd y wobr Artist 

Rhyngwladol Gorau yn yr Hollywood 

Fringe Festival yn 2010 am ei bortread 

o’r eicon Cymraeg Richard Burton; a’r 

actores llwyfan Lynwen Haf Roberts, 

sydd newydd orffen cyfnod yn chwarae’r 

brif ran yng nghyfieithiad Cymraeg y 

Theatr Genedlaethol o sioe gerdd 

ddadleuol a phoblogaidd Frank 

Wedekind,  Spring Awakening. 

   Seren arall ymhlith y cast yw Lowri 

Gwynne o Rownd a Rownd a Catrin 

Mara, Pobol y Cwm. Bydd y ddwy yma 

hefyd yn teimlo’n gartrefol iawn wrth 

ddod i Gaerdydd i berfformio, gan i’r 

ddwy dreulio rhai blynyddoedd yn y 

ddinas tra’n astudio yng Nholeg Cerdd a 

Drama Brenhinol Cymru.  

   “Mae Fresh Apples yn archwiliad o 

fywyd trefol pobl yn eu harddegau. Fe 

gafodd emosiwn amrwd ac uniongyrchol 

y nofel effaith ddwys arna i,” dywed 

Lowri, fu hefyd yn actio yng 
nghynhyrchiad Theatr Genedlaethol 

Cymru Y Pair yn 2008.  

   Gellir disgrifio talent ragaeddfed 

Trezise a’i harddull o ryddiaith fel un 

ffraeth ac ysgytiol, gyda throadau 

ymadrodd adleisiol sy’n neidio allan i’ch 

dal gerfyn eich gwddf. Mae wedi cael ei 

alw’n ‘ffuglen Cymraeg trefol’ sy’n 

adlewyrchu anialdir emosiynol a materol 

y Gymru drefol. 

   “Lle bynnag mae yna boen 

gwirioneddol; tlodi, gormes gwleidyddol, 

anghyfiawnder, mae yna jôcs da a 

hiwmor tywyll a byw iawn yn bodoli,” 

dywed yr awdur 33 mlwydd oed o Gwm 

Rhondda. 

   Mae llyfrau Trezise wedi cael eu 

cyfieithu i nifer o wahanol ieithoedd ond 

dyma’r tro cyntaf i un gael ei gyfieithu i’r 

Gymraeg: “Doedd gen i ddim syniad y 
bydden nhw’n cael eu cyfieithu i wahanol 

ieithoedd mewn gwahanol wledydd tan i 

mi fod yn awdur preswyl ym Mhrifysgol 

Texas yn 2007, fe ddywedodd myfyriwr 

o dref fach y tu allan i Austin ei fod wedi 

darllen y storïau a bod y diflastod a’r 

dadrithio oedd ynddyn nhw yn taro tant 

ag o. " 

   Dywedodd y Cyfarwyddwr Iola Ynyr ei 

bod hi wrth ei bodd yn gweithio hefo 

sgriptwyr Fala’ Surion, Manon Eames a 

Catrin Dafydd, fu’n cyfieithu’r gwaith o 

Saesneg i Gymraeg. Mae hi’n teimlo eu 

bod nhw ymhlith y goreuon yng 

Nghymru, ac “wedi bod yn ddewr iawn 

wrth drosglwyddo’r cymeriadau o’r 

tudalennau i’r llwyfan. Mae nhw wedi 

defnyddio hiwmor tywyll, tlodi a 

gorthrwm i bortreadu bywyd trefol 

Cymru yn ei holl ogoniant,”  

7 Mawrth 2012 Theatr Glan yr Afon, 

Casnewydd 

15 & 16 Mawrth 2012 Chapter, Caerdydd 

   Am ragor o wybodaeth a thocynnau 

www.falasurion.com neu 01248 715 048. 

 

Cwis Llyfrau 

Dydd Gwener, y 10fed o Chwefror, fe 

aeth 8 o blant yr Adran Gymraeg i 

gystadlu yn Nghystadleuaeth y Cwis 

Llyfrau yng Nganolfan Howardian yng 

Nhaerdydd. Roedd 2 dîm - tîm 

blynyddoedd 5 a 6 sef Ffion, Elin, Betsan 

ac Aled a thîm blynyddoedd 3 a 4, Cadi, 

Sion, Alys a Beca. Dewisodd tîm 

Blynyddoedd 3 a 4 drafod y llyfr “Gwen 
fy Mrawd” gan Jacqueline Wilson. “Sais 

Ydy O Miss!” gan Brenda Wyn Jones 

oedd dewis tîm Blynyddoedd 5 a 6. Rhaid 

aros am y canlyniad, ond diolch yn fawr i 

Mrs Kirkman a Mrs Evans am hyfforddi’r 

plant oherwydd fe gafodd pawb lawer o 

hwyl.  

 

Pêl-droed 

Yn anffodus, gohuriwyd twrnament pêl-

droed yr Urdd i’r bechgyn yn gynt yn y 

tymor oherwydd y tywydd oer a gwlyb. 

Roedd y bechgyn i gyd yn siomedig, ond 

ail drefnwyd y twrnament ar ddyddiad 

diweddarach. Chwaraeodd y tîm 6 gêm i 

gyd gan lwyddo i gyrraedd y rownd 

derfynol. Er na lwyddodd y tîm i ennill, 

fe gafodd pawb amser gwych!  

Fe gymrodd tîm pêl-droed y merched ran 

mewn twrnament i ysgolion Caerdydd yn 
ddiweddar hefyd. Roedd yn ddiwrnod 

blinedig ond difyr dros ben. Diolch Mr 

Balbini! 

 

Parti  Mr.Urdd  

Ar y 27ain o Ionawr, roedd Mr. Urdd yn 

dathlu ei benblwydd yn 90 mlwydd oed. 

Daeth pawb i’r ysgol yn gwisgo lliwiau 

Mr.Urdd. 

Bu plant yr Adran Iau yn brysur yn 

coginio cacennau gwyn, coch a gwyrdd 

i’w gwerthu yn ystod y dydd ac fe gafodd 

yr ysgol gyfan lawer o hwyl a sbri yn 

dawnsio dawns Mr Urdd.  

LLwyddwyd i gasglu £200 ac aeth yr 

arian at elusen Tŷ Hafan. Roedd pawb 

wedi mwynhau yn fawr! Diolch Mr. 

Urdd! 

 

Sain Ffagan 
Ar y 24ain o Ionawr, aeth yr Adran Iau 

Gymraeg i Amgueddfa Werin Sain 

Ffagan i weld sut oedd bywyd yn y 

Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg. 

Uchafbwynt y dydd oedd gwisgo’n addas 

yn nillad y cyfnod a threulio amser fel 

disgyblion yn Ysgol Maestir. Mrs. 

Kirkman oedd yr athrawes a Mrs. Evans a 

Mr. Balbini oedd y disgybl  athrawon. 

Doedden ni fel plant erioed wedi bod mor 

dawel!         Gan Elin Preest, Ffion Jones  

a George Shewring 

 

 

 

 

Pawb yn canolbwyntio yn Ysgol Meistr 
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Mwynhau yn beicio mynydd yn ardal Cwrtycadno 

Seren Harris, Bl 9, ddaeth 

yn ail  yng nghystadleuaeth 

nofio'r Urdd  

Plant Ysgol Creigiau yn canolbwyntio yn  

Ysgol Maestir, Sain Ffagan 

Y beirniaid - Jên Angharad a 

Heledd Cynwal  

Llywelyn oedd llys buddugol Eisteddfod yr ysgol 

Cystadleuaeth Cân Ieithoedd Modern 

Carwyn Rees, Blwyddyn 13 enillydd y 

Gadair Hŷn, T Anne Morris, y Pennaeth, 

a Harriet Hooper, Blwyddyn 8 enillydd y 

Gadair Iau 

Cystadleuaeth Band Roc neu Pop 

Eisteddfod yr 

Ysgol 


