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PONTY … PENCAMPWYR! 
 
Mae Clwb Rygbi Pontypridd wedi eu coroni yn bencampwyr 

Uwch-Gyngrhair y Principality am y tymor 2011 – 2012. 

   Fe gymerodd ymdrech aruthrol ar ran y garfan i sicrhau’r clod 

a’r bri o fod yn bencampwyr clybiau Cymru, ond roedd rhediad o 

chwech buddugoliaeth o’r bron yn ystod mis diwetha’r tymor 

wedi bod yn ddigon i godi Pontypridd i frig yr adran. 

   Er gorffen yn y safle cyntaf yn y tabl, roedd yn rhaid i 

Bontypridd herio Llanelli – y tîm orffennodd yn ail agos – yn y 

Ffeinal Ail-Chwarae i gael eu gafael ar dlws y bencampwriaeth.  

   Cynhaliwyd y gêm fawr ar Heol Sardis nos Wener 18fed o Fai, 

a’r chwarae yn cael ei ddarlledu’n fyw ar S4C. Roedd y tywydd 

ar y noson yn ddiflas dros ben, gyda’r glaw cyson yn amharu ar 

awydd y ddau dîm i chwarae rygbi ymosodol. Er hynny, roedd yr 

ornest yn un gorfforol a chystadleuol dros ben, gyda’r canlyniad 

yn y fantol tan yr eiliadau olaf. 

   Yn dibynnu ar nerth eu blaenwyr yn y sgarmesi, a gyda’r maswr 

ifanc addawol Lewis Williams yn cicio pump cic gosb o’i bump 

cynnig, Ponty aeth â hi o 15pt i 13. 

   Am y tro cyntaf ers pymtheg mlynedd, Pontypridd oedd 

pencampwyr Uwch-Gynghrair Cymru. 

   Roedd torf swnllyd yn agos at 5,000 wedi gwylio’r gêm, ac 

arhosodd nifer i ddathlu yn y clwb tan yr oriau mân, gan roi 

croeso arbennig i’r garfan. 

   Wrth ymuno yn y dathliadau, dywedodd capten Pontypridd 

Chris Dicomidis – “Heb os dyma’r foment orau yn fy ngyrfa fel 

chwaraewr. Mae’r garfan wedi gweithio mor galed dros y naw 

mis diwethaf i orffen ar frig y tabl, ac roedd curo Llanelli mewn 

gêm mor gystadleuol yn brofiad i’w drysori.” 

   Os oes diddordeb gan unrhywun i ddilyn y pencampwyr, 

Pontypridd i mewn i’r ymgyrch nesaf, mae tocynnau tymor 2012 

– 2013 eisioes ar werth. 

Cymerwch gip ar wefan y clwb: www.ponty.net am fwy o 

fanylion. 

Dydd Mercher yr ail o Fai chwaraeodd tîm rygbi Blwyddyn 7  

Ysgol Gyfun Llanhari yn rownd derfynol cynghrair ysgolion 

Pontypridd. Enillodd y tîm y rownd cyn derfynol yn erbyn Ysgol 

Uwchradd Pontypridd ar gaeau Llanhari, ac roedden ni yn 

benderfynol o ennill yn erbyn ein gwrthwynebwyr yn y rownd 

derfynol, sef Ysgol Uwchradd Bryncelynnog. Bu’n rhaid 

gohirio’r gêm nifer o weithiau oherwydd y gwynt a’r glaw ond 

yna daeth yr awr ar gae Windsor, Pontyclun. 

   Aeth y chwiban a chiciodd Dewi Cross y bêl yn uchel. Sgoriodd 

Bryncelynnog yn syth gan drosi’r trosgais. Wedyn sgoriodd 

Llanhari bedwar cais gan fethu’r ciciau i gyd. Yna sgorion nhw 

ddau gais arall a’u trosi i ddod â’r sgôr yn 20-21 i Fryncelynnog. 

Yn y munudau olaf dyma Dewi Cross yn cicio’r bêl dros bennau 

Bryncelynog at wagle lle pigodd Liam Bradford y bêl a rhedeg 

hyd y cae yn curo llawer o chwaraewyr drwy ei gyflymder a 

sgorio yn y gornel i ennill y gêm. Y sgôr terfynol oedd 25-21 i 

Lanhari. Dyma’r cwpan cyntaf i dîm rygbi Blwyddyn 7. Diolch i 

Mr Dewi Thomas am ein hyfforddi.  

        Guto Pari 7G  

Pencampwyr Rygbi Ysgolion 
Pontypridd 

Ffarwelio â Chôr Merched y Garth 

Sara Pickard, Pentyrch fu'n cario'r 

Fflam Olympaidd yng Nghaerdydd 

ar 25 Mai.   

Cynhaliwyd cyngerdd olaf Côr 

Merched y Garth ar 24 Mai i gloi 

cyfnod euraidd o berfformio a 

chystadlu. Mae rhagor am y 

cyngerdd yn newyddion Efail Isaf 

ar dudalen 6.   

http://www.ponty.net/


Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 2 Gorffennaf 2012 
Erthyglau a straeon 

i gyrraedd erbyn 
20 Mehefin 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 
 

Tŷ Castell y 

Mynach, Creigiau a 

Swper Haf  
 

8.00yh  Nos Fercher 

 16 Mehefin  
Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

CYMDEITHAS  
GYMRAEG  

LLANTRISANT  
A’R CYLCH  

 
Dydd Sadwrn, 23 Mehefin 
Taith o gwmpas  Merthyr   

 
TAL AELODAETH: 

£5  y teulu; £2.50 unigolyn 
Gwybodaeth bellach: 
johnllewt@hotmail.com 

01443 218077 

CLWB Y 
DWRLYN 

 

Nabod y Fro 
Taith gerdded leol gyda  

Don Llewellyn 
 

2yp, Pnawn Sul, 17 Mehefin 
o Neuadd y Pentref, Pentyrch 

 
Manylion: 029 20890040 

Cydnabyddir Cefnogaeth  

Perfformiad Cymraeg 
'anfoddhaol' cynghorau 

sir y de  
 

Cyngor Caerdydd yw'r gorau ymysg 

cynghorau sir de Cymru yn ei 

gefnogaeth i'r Gymraeg tra Cyngor 

Merthyr yw'r gwaethaf, yn ôl arolwg a 

gomisiynwyd gan Gymdeithas yr Iaith 

Gymraeg.  

   Yn gynharach eleni, holwyd cyfres o 

gwestiynau i 12 awdurdod lleol yn ne 

Cymru ynghylch gweithrediad y 

cynghorau mewn perthynas â'r Gymraeg 

megis gwasanaethau Cymraeg, addysg, 

a sgiliau iaith staff gan aelodau'r 

Gymdeithas. Casnewydd a Merthyr 

Tudful a sgoriodd waethaf gan dderbyn 

marc o 20% yn unig, tra oedd Caerdydd 

ar y blaen gyda 64%. 

   Fodd bynnag, nid oedd un o'r 

cynghorau wedi cyrraedd y safonau a 

ddisgwylir o dan y Mesur Iaith newydd, 

yn ôl Marc Phillips cyn-gadeirydd 

B w r d d  y r  I a i t h  G y m r a e g  a 

ddadansoddodd yr atebion ar ran 

Rhanbarth Morgannwg-Gwent y 

Gymdeithas.  

   Dywedodd yr arbenigwr iaith Marc 

Phillips: "Teg dweud bod yna 

amrywiaeth sylweddol o awdurdod i 

awdurdod, ac er bod un yn dangos 

perfformiad cryfach na'r gweddill mewn 

sawl agwedd, does dim un yn cynnig 

perfformiad sydd yn debygol o fodloni'r 

safonau newydd y disgwylir iddynt gael 

eu gosod gan y llywodraeth, trwy'r 

Comisiynydd, maes o law." 

Jamie Bevan 

B u fa r w G wi l y m 

Humphreys, Pennaeth 

cyntaf Ysgol Gyfun Rhydfelen ar 26 

Mawrth yn 80 mlwydd oed. Cynhaliwyd 

gwasanaeth cyhoeddus o ddiolchgarwch 

am ei fywyd yng nghapel Berea 

Newydd, Bangor, ddydd Sadwrn 31 

Mawrth. Estynnwn ein cydymdeimlad 

dwysaf â’r teulu, Carys, Nia a Gareth. 

   Yn 30 mlwydd oed fe’i penodwyd yn 

brifathro Ysgol Gyfun Rhydfelen ac  

arloesodd wrth sefydlu’r ysgol newydd 

gyda gweledigaeth glir am ddatblygu 

addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Bu’n 

brifathro’r ysgol o 1962 i 1975 ac yna 

bu'n arolygwr ysgolion ac yn 

gyfarwyddwr addysg Gwynedd. Roedd  

hefyd yn un o bum cymrawd yr 

Eisteddfod Genedlaethol. 

Prifathro 
Cyntaf 

Rhydfelen 

mailto:johnllewt@hotmail.com
http://cymdeithas.org/2012/05/04/arolwg_perfformiad_cymraeg_anfoddhaol_cynghorau_sir_y_de_.html
http://cymdeithas.org/2012/05/04/arolwg_perfformiad_cymraeg_anfoddhaol_cynghorau_sir_y_de_.html
http://cymdeithas.org/2012/05/04/arolwg_perfformiad_cymraeg_anfoddhaol_cynghorau_sir_y_de_.html
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Dyweddïad 

Llongyfarchiadau i Deri Hughes ac 

Erica King ar eu dyweddiad. Mae’r 

ddau yn gweithio yn Llundain -  Deri yn 

gynorthwy-ydd i Aelod Seneddol ac 

Erica yn gyfreithwraig. Dymunwn bob 

hapusrwydd iddynt. 

 

Swydd Newydd 

Llongyfarchiadau gwresog i Llio Ellis, 

teulu Hendre, Pantbach,  sydd wedi  cael 

swydd fel athrawes yn yr Adran  

Gymraeg  yn ysgol Gyfun Y Bontfaen. 

Dymunwn bob llwyddiant iddi pan fydd 

yn dechrau ar ei gwaith yn Y Bontfaen 

ym mis Medi. 

 

Ficer Newydd 

Ar ddiwedd mis Ebrill yn Eglwys Sant 

C a t wg   c y n h a l i wyd  D a t h l i ad 

Gweinidogaeth Newydd ficer plwyf 

Pentyrch a Chapel  Llanilltern.  Croeso 

i’r  Parchedig Michael John a’i deulu o 

Ddinbych y Pysgod a dymunwn yn dda 

iddo yn ei weinidogaeth. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Eleri a Gareth 

Evans, Bronllwyn ar enedigaeth Daniel 

William Hedd. Mae ei chwaer, Gwenno 

Mai, sydd yn mynd i Ysgol Creigiau, yn 

falch iawn o’i brawd bach newydd. 

 

Theatr Pena 

Bu Clwb y Dwrlyn yn ddigon ffodus i 

ddenu rhai o aelodau Theatr Pena i’w 

diddanu ar ddechrau mis Mai. Cafwyd 

noson arbennig yng nghwmni Christine 

Pritchard, Elisabeth Miles, Olwen Rees 

a Betsan Llwyd. Pwy ohonom  yn 

rhieni, neu yn Fam-gu,Tad-cu, yn Nain 

neu Daid yn y gynulleidfa  all anghofio 

eu cyflwyniad o’r gân Si Hei  Lwli Mabi 

heb sôn am y defnydd o “gravy 

browning”  fel lliw haul?  Yr un mor 

drawiadol oedd y detholiadau o straeon 

byrion Manon Rhys a’r profiadau megis  

y gwyliau yng ngwlad Groeg, a’r  sgwrs 

gyda’r beiciwr o Hull yn dod yn fyw o 

flaen y llygaid. Noson o fwynhad pur. 

Beth yw ysgol? 
gan Martyn 

Geraint 
 

Mae’n siŵr fod pawb sy’n darllen yr 

erthygl hon yn ymwybodol o’r ffaith fy 

mod i, ie fi, “Ffrind Plant Cymru”, wedi 

fy ngwahardd o Gorff Llywodraethol yr 

ysgol rydw i [a nifer fawr o bobl eraill] 

dal yn ystyried fel Ysgol Gyfun 

Rhydfelen -  am 6 mis. Ond ydych chi’n 

gwybod pam ? Y rheswm swyddogol yw 

“... am actio mewn ffordd sydd wedi, neu 

sy’n debygol o ddod â gwarth ar enw’r 

ysgol neu’r Corff Llywodraethol”. Mae’r 

cyhuddiad yn swnio fel rhywbeth o wlad 

Gomiwnyddol o’r 70au, rhywbeth 

fysai’n medru cael ei ddefnyddio yn 

erbyn unrhyw un. Ai dyna’r drefn yng 

Nghymru yn 2012 i gael gwared â 

llywodraethwr sydd yn ceisio cadw at ei 

egwyddorion a’i addewidion i’r rhieni 

wnaeth bleidleisio drosto?! 

   Ond beth yn union oedd fy mhechod 

ofnadwy ? Wel, mewn ymgais dawel i 

wella pethau yn dilyn y canlyniad 

siomedig o fod ym Mand 5, ac wedi 

cyfarfod da rhwng y Corff 

Llywodraethol, Y Cyfarwyddwr Addysg 

ac Arweinydd y tîm ddaeth i ymweld â’r 

ysgol yn yr Hydref, ysgrifennais e-bost 

at y Cyfarwyddwr yn gofyn am ei 

gymorth i ail-ystyried sefyllfa’r enw er 

mwyn inni adennill yr ysbryd, yr 

hapusrwydd a’r safonau a gollwyd, ac er 

mwyn osgoi dadlau am flynyddoedd i 

ddod. Ffordd addas iawn o ddathlu 

hanner canmlwyddiant Rhydfelen. 

   Roedd ymateb y Cyfarwyddwr yn 

rhyfeddol wrth iddo ysgrifennu at y 

Corff yn mynnu fy ngwaharddiad.  Pa 

ddewis oedd ganddyn nhw - oedden nhw 

am wrthwynebu y Cyfarwyddwr 

Addysg ? Dim ond gofyn am gymorth a 

datgan fy marn wnes i - ac mae gen i 

hawl dynol i fynegi barn i fod ! Ond 

mae’n ymddangos fod mwy o ryddid i 

w r t h w yn e b u  p e n d e r f y n i a d a u ’ r 

awdurdodau yng ngwlad Burma nac yng 

Nghymru yn 2012?! 

   Ond beth yn union yw ystyr “ysgol”? I 

rai, efallai, ffatri data, ffigurau ac 

ystadegau yw hi, lle mae plant yn 

cyrraedd, yn cael eu “dysgu” i basio 

prawf ac yna’n gadael. Ond imi, mae’n 

rhaid i ysgol, yn enwedig Ysgol 

Gymraeg yn y De-ddwyrain, fod 

cymaint yn fwy na hynny. Cymuned 

sydd ei hangen, lle mae cyn-ddisgyblion, 

rhieni a staff ffyddlon yn medru cynnig 

cymorth i’r disgyblion, rhieni a’r staff 

presennol. Cymuned sydd nid yn unig yn 

chwilio am ganran uchel o raddau A-C, 

ond sydd hefyd am weld dinasyddion 

cyflawn, Cymry da a phobl sy’n 

cyfrannu at gymdeithas yn frwdfrydig. 

Ac wedi blynyddoedd siomedig yn ein 

hysgol ni, fyswn i’n meddwl fod angen 

pob cymorth arni ar hyn o bryd, ond yn 

amlwg nid yw pawb o’r un farn ! 

   Mae’r peth mor drist. Mae’r disgyblion 

yn iawn - doedd dim angen newid yr 

enw o gwbl, dim ond symud i adeilad 

newydd wnaethon ni. Erbyn hyn mae’r 

sefyllfa’n codi atgofion o’r  “Welsh Not” 

hunllefus,  mae hi bron yn “Rhydfelen 

Not”! A does dim yn bod ar Gartholwg 

chwaith, mae’r ysgol gynradd yn wych 

ac mae’r ganolfan gydol-oes yn brysur 

ennill ei phlwyf, ond does dim angen 

lladd Rhydfelen, ac mae dwy ysgol 

gyda’r un enw wedi arwain at sawl 

achos o gamddealltwriaeth yn barod ! 

   Does dim arwyddair gan yr ysgol ar 

hyn o bryd, a ble mae’r  weledigaeth? 

Fel mae pawb oedd yn gysylltiedig â 

Rhydfelen yn ymwybodol, “Deuparth 

ffordd ei gwybod” oedd ein harwyddair 

ni, a ‘da ni’n sicr ar ein ffordd i ennill y 

frwydr hon os ydym yn aros yn gytûn, 

fel oedden ni yn yr hen adeilad ! 

   Doethineb sydd ei angen, ee. ydy hi’n 

ddoeth i geisio torri cysylltiad amlwg 

gyda’r bobl sy’n barod i roi cymorth a 

hanner canrif o hanes [negyddol a 

chadarnhaol], er mwyn plesio un neu 

ddau o bobl mewn awdurdod sy’n 

gyfrifol am gyfnod cythryblus a thrist? A 

oedd penderfyniad y Cyngor i newid yr 

enw yn ddoeth ? Ydy pob penderfyniad 

gan wleidyddion yn ddoeth ? Oedd y 

Llywodraethwyr yn ddoeth i beidio 

gwrando ar farn y disgyblion a 5 allan 

o’r 6 rhiant-lywodraethwr? 

   Felly beth sydd angen ei wneud ? 

Mae’n RHAID inni aros yn gadarn, yn 

gryf ac yn gytun, wedi’r cyfan “mewn 

undod mae nerth”! Defnyddiwch enw 

Rhydfelen ar bob cyfle. Ymunwch â 

thudalen “Rhydfelen 50” ar Facebook - 

tudalen bositif sy’n ceisio parhau’r 

ymgyrch mewn gwir ysbryd Rhydfelen. 

Arwyddwch y ddeiseb, ysgrifennwch 

gân neu gerdd.....  

   Dyma’r sialens, ydych chi am sefyll 

gyda chefnogwyr dewr Rhydfelen, pobl 

ffyddlon sy’n caru’r ysgol, ei 

threftadaeth, ei diwylliant a’i phobl am 

yr hirdymor, er mwyn creu ysgol hapus, 

weithgar, unedig a llwyddiannus 

unwaith eto? Achos barn y bobl fydd yn 

ennill yn y pen draw. Cofiwch eiriau’r 

Arglwydd Denning am bobl mewn 

awdurdod “Be ye ever so high, the 

people are above you”. 

   Cerddwn ymlaen !! 
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Elis Llew, mab Carys a 

Rob Davies 

Llongyfarchiadau i Ceri 

Anwen a Lloyd ar 

enedigaeth Twm Llywelyn.   

Ysgol Gymraeg Tonyrefail (Tudalen 15) 

Sera Elin Hughes  

a  

Geraint Wyn Todd 

Uchod - Tîm pêl-droed 

Blwyddyn 4 a 5 

 

 

Gyda Bardd Plant Cymru  

yn Stadiwm Caerdydd 

 

 

 

Amgueddfa 1940au 

Bae Abertawe 
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TONTEG 
 

Gohebydd Lleol:  
Gill Williams 

www.mentercaerdydd.org 

029 2068 9888 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

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. 

Cydymdeimlad 

Estynnwn gydymdeimlad dwys i Carys ac Elwyn a'r teulu (The 

Dell) ar golli Bethan, chwaer Carys, yn sydyn iawn ar ddiwedd 

mis Ebrill.  

   Cydymdeimlwn hefyd ag Eleri Roberts a'r teulu; ar ddiwedd 

mis Ebrill hefyd fe gollodd hithau  ei mam, Aur,  yn 

Llanuwchlyn. Meddyliwn am y ddau deulu yn eu galar. 

 

Llongyfarchiadau  

Llongyfarchiadau mawr i Carys a'i gwr Rob Davies sy'n 

byw ym Mhorthcawl.  Ganed Elis Llew eu mab cyntaf ar Ebrill 

23ain. Merch Sian  a Pens Jones  (The Ridings) yw Carys ac 

mae'r famgu  thaid newydd wrth eu bodd.  

 

Swydd newydd 

Llongyfarchiadau i Ffion Rowlands ar gael ei phenodi i'w 

swydd gyntaf fel athrawes yn adran feithrin ysgol 

newydd  Llanhari. Pob lwc iddi yn ei gyrfa.  

Merched Wawr 

Cynhelir cyfarfod mis yma yn Festri Capel Sardis am 7.30 nos 

Iau, Mehefin 14eg. Trefnu blodau yw’r arlwy gyda Kevin 

Davies. (gohiriwyd o fis diwethaf) 

 

Clwb Llyfrau 

Byddwn yn cwrdd fel arfer yng Nghlwb y Bont am 8.00  nos 

Fawrth Mehefin 19eg i drafod y nofel Saesneg ‘Before I go to 

sleep’ gan S.J.Watson. Dyma’r cyfarfod ola’ cyn gwylie’r haf. 

   Gobeithiwn gwrdd ym mis Medi dros bryd o fwyd i drefnu 

rhaglen tymor y gaeaf. 

   Cysylltwch â Jayne am fwy o wybodaeth (01443 405837) 

 

Llongyfarchiadau 

Priodwyd Geraint Wyn Todd, mab Barry a Dorothy Todd, 

Graigwen a Sera Elin Hughes, merch Maldwyn a Gwen, yng 

Nghapel Glanrhyd, Llanwnda gan y Parch. Deian Evans. 

   Cynhaliwyd y wledd mewn marquee ar dir Fferm Cae Garw, 

Bethesda Bach. Gwas priodas Geraint oedd ei hen ffrind o 

Ysgol Pont Siôn Norton a Rhydfelen, Owain Morgan Jones. 

   Cafwyd adloniant yn y nos gan rai o gyd actorion Geraint o 

‘Bobol y Cwm’. Aethant ar eu mis mel i Ynysoedd Tonga. 

   Pob hapusrwydd i’r ddau ohonoch! 

 

Siôn a Siân 

Llongyfarchiadau i Tom a Siwan Rainsbury, Pontllanfraith. 

Buon nhw’n lwcus i ennill £1000 ar raglen ‘Sïon a Siân’ yn 

ddiweddar. 

 

Dathlu 

Mae dwy o ferched yr ardal wedi dathlu pen blwyddi arbennig. 

   Dymuniadau gorau i Menna Lewis, Graigwen (neu  Mary 

Quant i bawb welodd hi yn Llanbed!!) 

   Llongyfarchiadau i Sheelagh Riley, Pantygraigwen - cyfle i 

deithio’n amlach ar y bws, Sheelagh! 

Tafwyl - Amserlen yr ŵyl 

Mae wythnos o weithgreddau wedi eu trefnu ar gyfer Tafwyl yn 

cynnwys diwrnod arbennig am ddim yng Nghastell Caerdydd ar 

23 Mehefin.  Mae llyfryn Tafwyl i'w weld ar y we - http://

www.tafwyl.org/ 
 

Cynllun Gofal Sulgwyn 

Dydd Mercher, 6 Mehefin - Dydd Gwener 8 Mehefin 8.30 - 5.30  

Ysgol Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd, Yr Eglwys Newydd. 

£17 y dydd. Chwaraeon gyda'r Urdd, Barbaciw, trip i Stadiwm y 

Mileniwm. Rhaid  cofrestru o flaen ar y wefan. 

 

Miri Meithrin y Tyllgoed, Canolfan Hamdden y Tyllgoed 

Dydd Iau, Mehefin 7ed 2.00- 3.30. 

£3 y babi/plentyn Dewch i wrando ar Amser Stori ac i gwrdd â 

Sali Mali. Castell wynt, celf a chrefft a lluniaeth ysgafn. 
Addas i blant 0 - 4 mlwydd oed a'u rhieni. Croeso cynnes i 

bawb. 

 

Cwrs Undydd John Davies 

Chapter, Treganna Dydd Sadwrn, Mehefin 9fed.1.00 - 4.00 

Darlith ar Gymru a Disgynyddion Gwilym Goncwerwr a 

HanesTryweryn. Pris £8 yn cynnwys lluniaeth ysgafn. 

I gofrestru ewch i http://www.mentercaerdydd.org neu 

cysylltwch ag aweldavies@mentercaerdydd.org 02920 689888 

http://www.tafwyl.org/llyfryn-tafwyl-2012
http://www.mentercaerdydd.org/pages/view_block/1312/Cwrs+Undydd+John+Davies/oedolion
mailto:aweldavies@mentercaerdydd.org
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Gwellhad Buan 

Da yw deall fod nifer o’r pentrefwyr yn 

gwella’n dda ar ôl derbyn triniaeth yn yr 

ysbyty’n ddiweddar. Mae Ann Thomas, 

Heol y Ffynnon yn gwella ar ôl triniaeth 

ar ei phen-glin, ac mae Ann Rees, 

Penywaun wedi cael gwared â’r ffyn 

baglau ac yn ysu i gael ail-gydio yn ei 

hamryfal weithgareddau. Mae Keith 

Rowlands, Meadow Brook, yntau’n dod 
yn ei flaen yn dda ar ôl ei driniaeth. 

Dymuniadau gorau i chi eich tri. 

 

Cymorth Cristnogol 

Rhaid diolch o galon i’r pentrefwyr a 

ymatebodd yn hael i gais “y bobol a’u 

bagiau coch llachar” a fu’n casglu at 

Gymorth Cristnogol ganol fis Mai. Roedd 

y cyfanswm yn agos i fil o bunnoedd. 

Diolch am bob cefnogaeth. 

 

Cyngerdd Ffarwel Merched y Garth 

Teimladau cymysg iawn oedd gan 

aelodau Côr Merched y Garth nos Iau, 

Mai 24ain.  Dyma gyngerdd ola’r Côr, a 

chyfle i ganu rhai o’n ffefrynnau o 

ddyddiau’r arweinyddion, Alwena, 

Menna, Llinos a Gavin, a chael y fraint o 

gael sefydlydd y Côr, Meinir Heulyn, i 

gyfeilio ar y delyn. Gill Williams 
gyflwynodd y noson yn ei ffordd 

gartrefol arferol. 

   Cafwyd eitemau cerddorol graenus gan 

blant Ysgol gynradd Garth Olwg ac fe 

siglwyd y theatr i’w sail gan y grŵp 

drymwyr. Fe ganodd Teilo, ŵyr Llinos y 

darn “Pe bawn i yn artist” ac fe fydd yn 

cynrychioli ei sir yn y gystadleuaeth 

Cerdd dant yn Eisteddfod Genedlaethol 

yr Urdd adeg y Sulgwyn. 

   Yn dilyn tair eitem arall gan y côr fe 

ddaeth grŵp o blant o Ysgol Gyfun Garth 

Olwg i gyflwyno Cân Actol hwylus iawn. 

Pob hwyl iddynt yn yr Eisteddfod ac i’r 

parti llefaru. Dwy eitem safonol iawn. 

   Dwy alaw werin oedd dewis Meinir 

Heulyn yn ei datganiad ar y delyn. Daeth 

y cyngerdd i ben gyda’r côr yn canu dwy 

gân werin a dau ddarn Cerdd Dant. 

   Daeth yn ddiwedd cyfnod i’r Côr. Wedi 
troi mas i ymarfer yn Festri’r Tabernacl 

am yn agos i bymtheg mlynedd ar hugain 

bydd yna fwlch anferth, ond bydd gyda ni 

ein hatgofion melys am gystadlu, am 

gymdeithasu, am deithiau tramor am 

giniawa ac am dripiau siopa. 

   Diolch o galon i’n harweinyddion 

ymroddgar i gyd, diolch i Eleri am fod yn 

ysgrifennydd o’r dechrau, a diolch i 

Eifiona am fod yn “super cadeirydd” ac 

am drefnu’r noson ffarwelio. 

   Cofiwch am y noson Gymdeithasol yng 

Ngwesty Parc Treftadaeth y Rhondda ar 

nos Wener, 6ed o Orffennaf. 

 

Y Tabernacl 

Cydymdeimlo 

Mae amryw o aelodau’r Tabernacl wedi 

dioddef colledion yn ystod y mis. 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwys i 

Carys Davies, Tonteg ar farwolaeth 

annhymig ei chwaer Bethan Taylor yn 
Chippenham. Estynnwn yr un 

cydymdeimlad i Eleri Roberts a’r teulu 

yn Nhonteg a hithau wedi colli ei mam, 

Mrs Aur Roberts o Lanuwchllyn. 

   Daeth ergyd ddwbl i daro teulu Maes yr 

Haul, gyda Guto a Glenys yn colli mam o 

fewn cwta dair wythnos i’w gilydd. Bu 

farw Mrs Florence Ann Powell, mam 

Glenys, o Langefni, Ynys Môn a Mrs 

Iona Roberts, mam Guto a fu farw yn 

Llanybydder er ei bod yn hanu o Edern. 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i’r 

teuluoedd i gyd. 

 

Genedigaethau 

Ar nodyn hapusach estynnwn ein 

llongyfarchiadau i Carys a Rob ar 

enedigaeth mab bach, Elis Llew. Mae 

Mamgu a Taid, Siân ac Emlyn Penny 

Jones wrth eu boddau gyda’r ŵyr bach 
cyntaf. Ŵyr bach cyntaf hefyd i Allan 

James yw Twm Llewelyn, yn fab i Ceri 

Anwen a Lloyd. Llongyfarchiadau 

gwresog i Allan hefyd ar ei lwyddiant 

yng nghystadleuaeth “Llyfr y Flwyddyn”. 

Mae ei glasur ar John Morris Jones wedi 

cyrraedd y tri olaf yn y categori ffeithiol. 

 

Y Ras i Begwn y De 

Yn ôl pob hanes cafwyd noson 

ardderchog yng nghwmni Marc Morgan 

yng Nghanolfan y Tabernacl, nos Sul, 

mai 6ed. Bu’n sgwrsio am ei Ras i 

Begwn y De. Soniodd am y paratoadau y 

bu’n rhaid iddo wneud cyn dechrau ar ei 

daith, a’r amgylchiadau eithafol y bu’n 

rhaid iddo ddioddef yn oerfel yr Arctig. 

Daeth ag enghreifftiau o’r dillad y bu’n 

gwisgo ar y daith ac fe ddangosodd ffilm. 

Cyflwynodd Marc ei sgwrs yn raenus a 
rhugl yn y Gymraeg. Rhaid rhoi clod 

arbennig iddo. Does dim rhyfedd ei fod 

wedi cyrraedd y rownd derfynol yng 

nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn. 

Llongyfarchiadau gwresog Marc, a phob 

lwc i ti yn yr Eisteddfod. 

 

Merched y Capel 

Aeth nifer o aelodau grŵp y merched i 

Sain Ffagan ddydd Mawrth yr ail o Fai. 

Ar ôl “rhoi’r byd yn ei le” dros baned o 

goffi fe fuon ni’n crwydro o adeilad i 

adeilad. Rhyfeddu eto at wychder yr 

eglwys o ardal Pontarddulais ac ail fyw’n 

plentyndod yn crwydro o dŷ i dŷ, y 

cartrefi o ardal Merthyr Tudful. Doedd 

dim modd gweld pob dim mewn 

ymweliad byr, felly dyma benderfynu 

dychwelyd rhywbryd eto i weld rhagor 

o’r amgueddfa. Ein cyfarfod nesaf fydd 

ymweliad â Gwinllan Llannerch ddydd 

Mawrth, Mehefin 12fed am 10.30yb. 

 

Banc Bwyd 

Gosodwyd blwch yn nhu blaen y capel i 

dderbyn nwyddau ar gyfer y Banc Bwyd. 

Caiff y bwyd ei ddosbarthu i deuluoedd 

sydd mewn gwir angen yn ardaloedd 

Pontyclun, Rhydfelin a Gilfach Goch. 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch  Ros 

neu un o aelodau’r Gweithgor 

Cyfiawnder Cymdeithasol. 

 

Trefn yr oedfaon ar gyfer Mis Mehefin 

Mehefin 3ydd: Gwasanaeth cymun o dan 

ofal ein Gweinidog 

Mehefin 10fed: Y Parchedig Aled 

Edwards 

Mehefin 17eg: Oedfa Deuluol Sul y 

Tadau 

Mehefin 24ain: Elenid Jones 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Llongyfarchiadau 

Croeso i Thomas Beau Craig mab Sarah a 

Ceri a anwyd ar Mawrrth 22ain yn pwyso 

7pwys 7owns. Mae Thomas yn 

orwyr  rhif 16 i Jacqueline a Mike Webb 

ac yn ŵyr rhif 8 i Tim a Gaynor Webb. 

  

Cyfraniad Hael 

Llongyfarchiadau i ferched y Dosbarth 

Gwnio a gyflwynodd £1,500  i Ysbyty 
Felindre. Bu’r merched wrthi’n brysur yn 

gweu cywion a’u llenwi ac ŵy Pasg. 

Diolch i'r bobl a fu mor barod 

i  brynu’r  cywion ac i’r cyfeillion a fu 

mor barod i’w gwerthu. 

  

Pêl-droed 

Blwyddyn yn ôl penderfynodd grŵp o 

bobl ifanc ffurfio Tîm Pêl-droed y gallai 

pawb beth bynnag ei oed a’i allu, berthyn 

iddi. I wneud hyn roedd yn rhaid i bawb 

ff indio  noddwyr   a  threfnu 

gweithgareddau codi arian a chael 

cefnogaeth yr holl gymdogaeth i dîm y 

Cwm Coch. Wedi codi digon o arian 

penderfynwyd uno â chyngrhair Penybont 

ar gyfer Tymor 2011-12. Er nad oedd 

llawer o’r chwaraewyr erioed  wedi 

chwarae pêl-droed uwch o’r blaen, roedd 

tim y Cwm Coch yn well nad oedd 
unrhyw un wedi breuddwydio, wrth 

gyrraedd rownd derfynol Cwpan 

Rhanbarth yr Erwau Gwyrdd, ond yn 

anffodus colli i Cefn Cribwr 3-1 mewn 

gêm glos iawn wnaethant.  Ardderchog 

wir fechgyn tîm y Cwm Coch.  Daliwch 

ati!  Edrychwn ymlaen at glywed mwy 

amdanoch y flwyddyn nesaf.   
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Ysgol 
Gynradd 
Gymraeg 
Castellau 

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 

Ysgol Pont Siôn 
Norton 

Croeso nôl 

Croeso nôl i Mrs Michelle Barry ar ôl ei 

chyfnod mamolaeth. Mae’n siŵr ei bod 

yn anodd gadael Gwen fach i ail afael 

yn ei swydd. 

 

Sioe yn y Miwni 

Bu disgyblion dosbarthiadau Cyfnod 

Allweddol 2 yn y Miwni yn ystod mis 

Mai yn gweld sioe ‘Guto Nyth Brân’. 

 

Llangrannog 

Aeth criw o blant a staff yr ysgol i 

Langrannog am benwythnos ym mis 

Mai. Roedd pawb wedi cael amser wrth 

eu bodd yn cymryd rhan yn y gwahanol 

weithgareddau. Diolch i’r staff a 

roddodd eu hamser dros y penwythnos i 

oruchwylio’r plant. 

 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 

Dymuniadau gorau i Ella Jones-Iles, 

Blwyddyn 6, a fydd yn cystadlu yng 

n g h y s t a d l e u a e t h  y r  u n a w d 

ch wyt hb re n na u  yn  E i s t ed d fo d 

Genedlaethol yr Urdd eleni. Diolch i Mr 

Howell Thomas, gofalwr yr ysgol, am ei 

hyfforddi. 

Llangrannog 

Cafwyd penwythnos i’w chofio yn 

Llangrannog, gyda Bae Ceredigion yn ei 

ogoniant yn y tywydd braf. Bu’r plant 

wrth eu bodd gyda’r gweithgareddau a 

gwneud ffrindiau newydd gyda phlant 

ysgolion eraill clwstwr Ysgol Gyfun 

Gartholwg. 

Pêl-droed yr Urdd 

Bu dau dîm o’r ysgol yn cystadlu yn 

nhwrnament pêl-droed yr Urdd yn 

Nhrefforest. Llongyfarchiadau mawr i 

dîm y merched ar ddod yn drydydd, da 

iawn chi! 

Gardd yr ysgol 

Bu dau o'n tadau-cu wrthi'n brysur yn 

paratoi gardd yr ysgol. Diolch yn fawr i 

chi'ch dau. 

Cystadleuaeth “Smoke Bugs” 

Enillwyr cystadleuaeth celf 'Smoke 

Bugs' yn derbyn gwobrau unigol a bocs 

mawr o offer chwarae i'r ysgol, gwerth 

£400 gan Victoria Powell nyrs yr ysgol. 

NSPCC 

Daeth Sara Phillips o'r NSPCC i siarad 

gyda'r plant am yr elusen ac am waith 

Childline. Yn dilyn hyn cododd y plant 

dros £1000 o bunnoedd yn ystod 

prynhawn chwaraeon a hwyl. 

Ymweliad â Chastell Henllys 

Aeth dosbarth Caradog ar ymweliad â 

Chastell Henllys yn Sir Benfro lle daeth 

bywyd y Celtiaid yng Nghymru 2,000 o 

flynyddoedd yn ôl yn fyw iawn! 
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Ysgol Gyfun 
Llanhari 

Lluniau Tudalen 13 

Taith Blwyddyn 9 i Normandi 2012 
Trwy gydol y dydd Mercher cyn 

gwyliau’r Pasg, un peth oedd ar feddwl 

pawb yn yr ysgol – Normandi! Roedd 

pawb wedi cyffroi i gyd wrth i ni 

gychwyn ar  y bws am 11:40 yr hwyr y tu 

allan i Pizza Hut yn Nhonysguboriau. Ar 

ôl siwrne hir roedd hi yn eithaf heulog 

pan gyrhaeddom ni Ffrainc. Fe aethom ni 

i ganolfan siopa y tu allan i’r twnel ble 
cawsom gyfle i geisio ymarfer ein 

Ffrangeg wrth brynu ein nwyddau 

gwahanol. Ymweliad bach â ffatri 

gwneud siocled  traddodiadol oedd nesaf 

ar ein ffordd i’r gwesty, yna dadbacio cyn 

cael helfa drysor. 

   Y diwrnod nesaf aethom ar daith i 

Ypres i amgueddfa’r  Rhyfel Byd 1af ble 

gwelsom ffosydd fel yr oeddynt yn ystod  

y rhyfel. 

   Ar y trydydd diwrnod fe greon ni 

‘mayonnaise’ yn y bore trwy ddefnyddio 

riset y cogydd proffesiynol  yn ein 

gwesty cyn mynd  i’r farchnad yn 

Normandi i siarad mwy o Ffrangeg! 

Gadawon ni’r  gwesty yn eithaf cynnar ar 

y pedwerydd diwrnod, yn syth ar ôl 

brecwast. Fe aethom ni yn syth i 

Aquarium Normandi ble gwelon ni 

bengwiniaid, crocodeiliaid a physgod o 
bob math.  Fe fwynhaodd pawb a aeth i 

Normandi yn fawr iawn. Diolch i’r 

athrawon am drefnu’r daith. 

Gan Owain Ellis, Blwyddyn 9   

 

Taith Blwyddyn 7 i’r Parc Olympaidd, 

Llundain 

Bu rhaid i 60 o ddisgyblion Blwyddyn 7 a 

phedwar o athrawon Llanhari godi yn 

gynnar iawn fore dydd Mawrth y 24ain o 

Ebrill gan eu bod yn teithio i Lundain am 

y dydd.  Er bod y bws hanner awr yn 

hwyr yn cyrraedd ni, nid oedd hyn wedi 

diflasu brwdfrydedd pawb, ac erbyn 6 y 

bore roeddem ar ein taith.   

   Mae Blwyddyn 7 yn cwblhau uned 

thematig am y Gemau Olympaidd yn eu 

gwersi Dysgu i Lwyddo’r  tymor yma ac 

felly pwrpas y daith oedd ymweld â’r 

Parc Olympaidd a chymryd rhan mewn 
gweithdy oedd wedi’i drefnu yn arbennig 

ar gyfer disgyblion Llanhari, sef “My 

Olympic Park”. Trefnwyd bod y 

disgyblion yn cael “hedfan” y ‘London 

Eye’ hefyd, fel rhan o’r trip! 

   Ar ôl taith hir i mewn i Lundain, 

gollyngwyd grŵp A yn ymyl y Parc 

Olympaidd i gwrdd â’u tiwtor am y bore, 

ac fe aeth grŵp B ymlaen i’r ‘London 

Eye’.   

   Cynhaliwyd y gweithdy yn y “View 

Tube” sydd wedi’i leoli gyferbyn â’r 

Stadiwm  Olympaidd gyda golygfeydd 

anhygoel o’r Ganolfan Aquatics, y 

Stadiwm, a’r Velodrome yn y pellter!   

   Roedd yn sioc i weld cymaint o waith 

adeiladu sydd dal angen ei wneud o 

amgylch y Parc mewn pryd ar gyfer y 

gemau ym mis Gorffennaf!!  Ar ôl 

clywed cyflwyniad diddorol iawn am 

pam y dewiswyd ardal yr “East End” yn 

Llundain ar gyfer lleoliad y Parc, a’r 

broses o leoli’r cyfleusterau gwahanol ar 
gyfer y Gemau, fe aeth y disgyblion i 

mewn i grwpiau ar gyfer tasg datrys 

problem.  Y briff oedd cynllunio Parc 

Olympaidd eu hunain, gan ddefnyddio 

mapiau o’r ardal.  Roedd rhaid iddynt roi 

ystyriaeth i drafnidiaeth i mewn i’r ardal, 

diogelwch, ynghyd â chynllun gosod y 

gwahanol ardaloedd fel pentref yr 

athletwyr, y Stadiwm Olympaidd, 

Canolfan Aquatics ayyb.  Roedd rhaid 

iddynt wedyn roi adborth fesul grŵp gan 

gyfiawnhau eu rhesymau dros eu 

lleoliadau.  Roedd cyfle wedyn i ateb 

cwestiynau gan weddill y dosbarth, gyda 

nifer yn herio penderfyniadau ei gilydd! 

Roedd hedfan y ‘London Eye’ yn brofiad 

arbennig, gyda golygfeydd anhygoel o 

Balas Buckingham, Senedd San Steffan a 

Big Ben, adeilad y “gherkin” a’r London 

Shard, yr adeilad uchaf yn Ewrop hyd yn 
hyn.   

   Ar ôl cinio, fe gyfnewidiwyd y grwpiau 

cyn dechrau ar ein taith adref wedi 4 o’r 

gloch.  Cyrhaeddom nôl tua 9 o’r gloch, 

gyda phawb wedi blino’n lan ond wedi 

mwynhau yn fawr iawn.  Pwy arall o’r 

ysgol sydd yn gallu dweud eu bod wedi 

ymweld â’r Parc Olympaidd cyn i gemau 

2012 gychwyn?! 

 

Twrnamaint Pêl-rwyd o dan 16 

Ysgolion Cymoedd Morgannwg Ganol 

Ar yr unfed ar bymtheg o Fai, aeth tîm 

ifanc iawn o flwyddyn 8, 9 a dau 

ddisgybl o flwyddyn 10 i Ganolfan 

Hamdden Rhondda Fach yn Nhylorstown 

i gystadlu mewn twrnamaint gyda phum 

ysgol arall o’r ardal. 

   Chwaraeodd pawb fel tîm ac fe gawson 

ni ddiwrnod da.  Enillodd Tîm Llanhari 
yn erbyn Ysgol Y Cymer, Ysgol 

Blaengarw, Ysgol Pen-y-Dre ac Ysgol 

Gartholwg.  Cafwyd gêm agos yn erbyn 

Ysgol Uwchradd Pontypridd hefyd ond  

nhw aeth ymlaen i ennill y Twrnamaint 

yn y diwedd a daeth tîm Ysgol Gyfun 

Llanhari’n ail. 

   Yn ogystal â chwarae i’r ysgol, rydym 

hefyd yn chwarae i glwb Llantrisant sy’n 

lle arbennig i ddechrau os oes gennych 

ddiddordeb mewn pêl-rwyd.  

 

Taith Daearyddiaeth i’r Eidal 

Ar y 6ed o Ebrill ymadawodd 29 o 

ddisgyblion, Miss Lougher, Miss Howells 

a Mr Roberts ar daith i Sorrento yn yr 

Eidal.  Fe gawsom bedwar diwrnod o 

ymweld â mannau diddorol iawn yn yr 

ardal gan gynnwys dringo Vesuvius yn yr 

eira, ymweliad ag olion Herculaneum a 

Pompeii yn ogystal ag amser i ymlacio ar 

ynys Capri ac amser i siopa yn Sorrento. 

Cafodd pawb amser arbennig a 

mwynheuodd pawb yn fawr iawn! 

 

Twrnament 7 bob ochr, Blwyddyn 7 

Ar y 8fed o Fai, aeth carfan o 13 o 

fechgyn Blwyddyn 7 i Ysgol Cardinal 

Newman, i gymryd rhan mewn 
twrnament 7 bob ochr. Roedd 7 tîm o 

ysgolion ardal Pontypridd yn chwarae yn 

y twrnament. Enillon ni’r gêm gyntaf yn 

erbyn Ysgol Cardinal Newman, o 10 

pwynt i 7. Gwrthwynebon ni sawl ffrind 

yn y gêm nesa yn erbyn Y Pant, ac ennill 

eto o 17-7. Ar  ôl saib bach, gêm gyffrous 

yn erbyn  y Cymry Cymraeg arall yn y 

twrnament - Gartholwg. Buddugoliaeth 

arall. Y sgôr 15-0.  Ar ôl eu maeddu nhw 

wythnos ynghynt yng Nghwpan 15 pob 

ochr, roeddem yn gwybod fod y gêm nesa 

yn erbyn Bryn Celynnog yn mynd i fod 

yn anodd. Rhyddhad mawr, ac ennill eto 

o 17- 0. Er nad oedd Ysgol Uwchradd 

Pontypridd wedi cael y canlyniadau 

gorau, doedden ni ddim eisiau cwympo ar 

y cymal olaf. Y canlyniad, ennill, 24-0. 

   Felly, wedi ennill pob gêm , dyma ni yn 

y ffeinal yn erbyn Ysgol Hawthorn. 
Rhoddodd pob aelod o’r garfan ei gorff ar 

y lein, a chwarae fel tîm. Y cais cyntaf yn 

dod ar ôl pasio’r bêl lawr y lein at Liam 

Bradford. Ar ôl cyd-weithio yng nghanol 

y cae, Ryan Parsons yn sgorio’r ail gais. I 

ddilyn, cais arbennig gan Dewi Cross, y 

capten, ar ôl  rhyng-gipio’r bêl ar y llinell 

ganol, a chroesi dan y pyst. Roedd ein 

hamddiffyn yn gadarn,  a phenderfynom 

ni drio cadw’r meddiant yn yr ail hanner.  

Er hynny, Hawthorn yn cael y gair olaf a 

sgorio gyda’r chwiban, ond, wedi ei 

gadael hi’n rhy hwyr. Ar ôl dechrau 

gwlyb a diflas i’r diwrnod, teimlad grêt 

oedd dathlu gyda’m ffrindie yn haul y 

prynhawn.  Diweddglo gwefreiddiol i 

ddiwrnod grêt, a thymor llwyddiannus i 

flwyddyn 7. Edrychwn ymlaen at 

chwarae gyda’n gilydd, a chael 

llwyddiant eto’r flwyddyn nesa. C’mon 
bois! 

Llewelyn Lloyd, 7G 

 

Llwyddiant Arholiadau Cerdd 

Llongyfarchiadau i'r canlynol ar eu 

llwyddiant yn arholiadau cerddoriaeth yr 

"Associated Board" yn ddiweddar. 

Bethan Donnelly Bl.10 Gradd 5 'cello 

gydag anrhydedd 

Bethany Lindley Bl.7 Gradd 2 'cello 

gydag anrhydedd 

Rhys Thomas Bl.10 Gradd 4 'cello gydag 

anrhydedd 

Jade Harris, Bl.7 Gradd 1 Telyn Merit 

Megan Cummings, Bl7 Gradd 2 Telyn 

gydag anrhydedd 

Beca Harry Bl.7 Gradd 2 Telyn Merit 
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Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth 

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

oni nodir yn wahanol) : 

3ydd o Fehefin – Parchedig Ieuan Davies 

10fed o Fehefin – Oedfa Gymun Parchedig 

R Alun Evans (Gweinidog) 

17eg o Fehefin – Oedfa Goffa 200 

mlwyddiant geni Henry Richard gyda 

Gwyn Griffiths 

24ain o Fehefin – Parchedig Noel Davies 

 

Mis Gorffennaf:  

1af.. Gwasanaeth Ardal  -   Gogledd a 

Dwyrain Caerdydd 

8fed. Oedfa Gymun Parchedig  R. Alun 

Evans (Gweinidog) 

15fed.  Dim Oedfa ym Methlehem -  Sul y 

Cyfundeb (Lleoliad i’w gadarnhau) 

22ain. Parchedig  R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

29ain.  Oedfa ym Methlehem - dan ofal yr 

Aelodau -  Efail Isaf yn ymuno 

 

Mis Mai 

A dyna fis Mai wedi diflannu o’n gafael 

am flwyddyn arall. Ond nid heb greu 

argraff yma ym Methlehem! Pam, be 

ddigwyddodd medda chi? 

  Wel, ar Fai yr 11eg, yn unol â threfn y 

blynyddoedd diwethaf ‘ma, cynhaliwyd 

Cyngerdd i godi arian at ein helusen leol, 

ac eleni tro’r Ystafell Fyw fydd elwa ar 

barodrwydd plant Ysgol Gynradd Gwaelod

-y-garth a Pharti’r Efail i ddiddanu capel 

llawn o ffrindiau gyda’i canu llawen, cyd-

adrodd a chanu’r piano, a’r cyfan yn cael 

ei gyflwyno’n garterefol tu hwnt gan neb 

llai na’n gweinidog, y Parchedig R Alun 

Evans.  Bydd ymgyrch yr elusen leol am 

eleni yn cyrraedd pen llanw ar Orffennaf y 

15fed pan gynhelir Swper Haf yn y Festri, 

a chyflwynir gwaddol yr  ymgyrchoedd 

dros y ddwy flynedd ddiwethaf ‘ma er 

budd yr Ystafell Fyw i Wynford Ellis 

Owen, y Prif Weithredwr. 

 

Cymun 

Ar Fai y 13eg y cynhaliwyd Cymun Mawr 

Mai, pryd y gwahoddir pawb, yn aelod neu 

beidio, yn ffyddlon i oedfa neu wedi cilio, 

i droi i mewn i ail-ddatgan neu ail-afael o’r 

newydd ym mhethau gorau’r eglwys. 

   A dyna braf oedd tystio ar y Sul arbennig 

yma i dderbyn tri gŵr ifanc yn gyd-

aelodau yn ein plith - Rhodri Gomer 

Davies, Geraint Passmore ac Aled Davies. 

‘Roedd bwrlwm yn ystod ac wedi’r oedfa, 

a llawenydd y gweinidog yn amlwg ar ei 

wyneb trwy gydol y bore. 

Gwibdaith 

Ar Fai y 15fed aeth criw o ferched 

Bethlehem, fel rhan o weithgareddau eu 

tymor hwythau, ar wibdaith i Hendygwyn-

ar-daf ac Arberth i gwblhau sesiwn 

llwyddianus unwaith yn rhagor. Byddant 

hwythau yn ail-afael yn eu cyfarfodydd o 

fis Medi ymlaen, gan gwrdd unwaith y mis 

ar bnawn Mawrth am 2:00 p.m. yn y 

Festri. Cadwch lygaid am fanylion y tymor 

newydd ar ein gwefan. 

 

Cymorth Cristnogol 

Aelodau Bethlehem sydd hefyd â 

chyfrifoldeb am gasglu o amgylch y 

pentref yn ystod Wythnos Cymorth 

Cristnogol, ac eleni eto gwelwyd nifer o’r 

aelodau yn curo drysau a thystiolaethu i 

waith y mudiad yma yn rhyngwladol ar ein 

rhan. Mae diolch arbennig i June Huws am 

roi trefn ar y casglu a’r casglwyr unwaith 

yn rhagor. 

   Ar Sul yr 20fed, ar ddiwedd Wythnos 

Cymorth Cristnogol,  bu plant yr Ysgol 

Sul, dan arweiniad Heulwen Jones, yn ein 

tywys trwy wasanaeth arbennig y mudiad, 

a braf oedd cael ein hatgoffa ar ffilm am 

gyflwr truenus ein cyd-ddyn mewn 

gwledydd megis Sierra Leone, ac am y 

galw cyson sydd arnom i gydnabod ein 

breintiau ni a chofio am “waedd y lleill am 

weddill hwn”.  

    

Cofiwch y cynhelir Ysgol Sul i’r plant bob 

Sul heblaw am wyliau Ysgol a hynny i gyd 

fynd ac amser yr oedfa am 10:30 a.m. 

Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem sydd 

i’w chanfod ar  www.gwe-bethlehem.org 

Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 

(twitter). Dilynwch ni ar @gwebethlehem. 

   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.   

GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Dymuniadau gorau i Sandie Rosser ar ôl 

iddi dderbyn llawdriniaeth brys yn 

ddiweddar. Mae'n siwr bod cael ei hail 

ethol fel Cynghorydd Cymuned wedi 

lleddfu rhywfaint ar y boen. Dymunwn 

wellhad buan iddi.  

 

Merched y Wawr 

Siarad am feddyginiaeth amgen wnaeth 

Hannah Roberts yng nghyfarfod mis Mai o 

Gangen y Garth yn festri Bethlehem. 

Gydag ambell i gerdd, ac ambell i hanesyn 

am ei magwraeth yn Nhreboeth, soniodd  

Hannah am rinweddau nifer o berlysiau 

megis persli a danadl poethion, a’u gallu i 

wella clefydau megis llid y croen. Diolch 

am noson hwyliog dros ben! 

Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  
Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Amser Cylch 

Dewch i gael hwyl gyda’ch babi yn y 

Gymraeg.  Stori, canu a sesiwn celf a 

chrefft yn y Gymraeg a hwn i gyd am 

ddim! Cyfle gwych i wneud ffrindiau 

newydd ac ymarfer Cymraeg. 

   Croeso i bawb! 

*Newydd    Llyfrgell Llantrisant – yn 

dechrau’n fuan! Ffoniwch y llyfrgell am 

fanylion neu edrychwch allan am 

bosteri yn hysbysebu amseroedd. 

   Llyfrgell Treorci – Pob bore Dydd 

Llun 10:30-11:30yb 

   Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin 

ar 01443 407570/07500878290 neu ewch i 

wefan y Fenter  am fwy o ddyddiadau a 

lleoliadau yn ystod y flwyddyn: 

www.menteriaith.org 

 

Gŵyl Gartholwg 

Dydd Sadwrn 16eg o Fehefin   (10:00-

2:00yp) Canolfan Dysgu Gydol Oes 

Gartholwg 

Dewch i gael hwyl a sbri gyda’ch teulu. 

Diwrnod hyfryd llawn perfformiadau, 

crefftau a gweithgareddau i’r teulu cyfan a 

hwn i gyd am ddim! 

   Edrychwch allan am fwrdd Menter Iaith. 

Byddwn ni’n brysur yn creu anrhegion 

arbennig ar gyfer Sul y Tadau! 

 

Picnic y Tedis  2012 –  thema 

Olympaidd! 

Dydd Gwener - 29ain o Fehefin  

Digwyddiad y cyngor ym Mharc 

Ynysangharad Pontypridd i blant 0-5 oed. 

   Dewch i ymweld â ni a chriw Mudiad 

Meithrin yn y babell Gymraeg eto eleni.  

Bydd amrywiaeth o weithgareddau a 

gwybodaeth ddefnyddiol ar gael i rieni a 

pherfformiadau yn ystod y dydd yn 

cynnwys perfformiadau  arbennig  gan 

Heini! 

   Am fwy o fanylion : rhadffôn: 0800 180 

4151 

 

Parti  Haf 2012 

Dewch i ddathlu dechrau gwyliau'r Haf a 

phen-blwydd  y Fenter yn 20 mlwydd oed 

eleni gyda ni ym Mharc Treftadaeth y 

Rhondda ddydd Sadwrn 7fed o 

Orffennaf (10:30-2:30pm) 

   Diwrnod o hwyl a sbri i blant o bob oed 

â thema’r syrcas! 

   Perfformiadau arbennig gan y Dewin yn 

cynnwys gemau a sgiliau syrcas! 

Gemau Parti, Celf a chrefft, Modelwr 

balŵns, Peintio gwynebau  a digon o fwyd 

parti i bawb! 

   Bydd bag parti arbennig i bawb i fynd 

adref hefyd! 

   Mynediad am ddim – Croeso i bawb! 

http://www.gwe-bethlehem.org/
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CORNEL 

Y Plant
 

Nos Fawrth y 1af o Fai, fe ddaeth 

Cantorion Creigiau a  Chôr yr Ysgol 

yng nghyd i gyflwyno cyngerdd yn 

neuadd yr ysgol. Fe ganodd Cantorion 

Creigiau nifer o ganeuon adnabyddus ac 

fe ganodd Côr yr Ysgol nifer o’u hoff 

ganeuon yn ogystal â’u medli newydd 

“Medli’r Môr” a drefnwyd gan Lois 

Davies, cyfeilyddes y Côr. Roedd pawb 

wedi mwynhau yn fawr iawn. 

 

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n 

c ys tad l u  yn g  n g h ys ta d leuae th 

Trawsgwlad Cenedlaethol yr Urdd yn 

Aberystwyth yn ddiweddar. Roedd Mr 

Balbini wrth ei fodd gyda pherfformiad 

pawb. Diolch iddo fe am roi’r cyfle i’r 

plant a diolch i’r rhieni am gludo’r plant 

i Aberystwyth. 

Roedd hi’n “Wythnos Eco” yn yr ysgol 

rhwng Mai 21ain a’r 25ain. Bu’n 

wythnos aruthrol o lwyddiannus gyda 

phob dosbarth yn cyfrannu. Cafwyd dau 

ddiwrnod o fonitro egni, diwrnod di-

bapur, diwrnod “Bag i’r Ysgol” a 

diwrnod gwisgo “Ffasiwn wedi ‘i 

ailgylchu”. Yn ogystal â hyn, cafwyd 

amserau cinio o arddio a gweithdy 

dylunio tlysau o ddeunyddiau wedi eu 

hailgylchu. Yn ystod yr wythnos hefyd, 

monitrwyd gwastraff bwyd yr ysgol - 

nid y dasg fwyaf pleserus! Diolch o 

galon i holl aelodau'r Pwyllgor Eco am 

drefnu’r wythnos a diolch i’r holl rieni 

hefyd am eu cyfraniad i lwyddiant a 

mwynhad yr wythnos. 

 

Y Gemau Olympaidd yw thema Adran 

Iau yr ysgol y tymor hwn a buon ni’n 

ddigon ffodus o gael cwmni Mr Alun 

Wyn Bevan am fore i siarad am ei lyfr 

newydd yn seiliedig ar y Gemau 

Olympaidd. Roedd ganddo nifer fawr o 

straeon difyr i’w hadrodd a ffeithiau 

diddorol i rannu gyda ni. Ar ddiwedd y 

sesiwn, bu’n brysur ac yn amyneddgar 

iawn yn arwyddo llyfrau i’r plant. 

Mwynhau darllen llyfrau ail-law 

Penderfynwyd cynnal 

arwerthiant llyfrau ail-law 

yn yr ysgol fel modd o 

ailgylchu ac ail ddefnyddio 

llyfrau. Plant Blwyddyn 6 

fu’n gyfrifol am drefnu’r 

llyfrau a’u gwerthu ar y 

dydd. Aeth yr elw tuag at 

allu prynu adnoddau iaith 

i’r ysgol.  
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C R O E S A I R 

  L    
 

 

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 20 Mehefin 2012 

Ar Draws 

5.  Awchus (3) 

7.  Tolcheniad (9) 

8.  Y rhifol un (4) 

10.  Criafolen (8) 

11.  Ymweled â (4) 

12.  Edwi (7) 

14.  Cecru (4) 

16.  Ffon fesur (4) 

17.  Offeryn cerdd chwyth (7) 

18.  Gwegil (4) 

20. Lluddedig (8) 

22. Tir mewn môr (4) 

24. Un sy'n gofalu am eglwys   

 wladol (9) 

25. Iau (3) 

 

I Lawr 

1. Peiriant codi pwysau trwm  (9) 

2. Teler (4) 

3. Cythruddo (8)  

4.  Enw merch (4) 

5.   Llawen (3) 

1 1  2  3  4  4 5  6 

7             

7         8  9  

10             

9  10  11    11 11    

11   12    13      

14 15        16    

14   17          

18    18       19  

  17   20    21    

22  23           

    24         

25             

Atebion Mai 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

6.   Daionus (3)  

8.  Offeryn cerdd chwyth arall (6)  

9.  Ceryddu (5) 

12. Dehongli (6)   

13. Lleihau mewn gwerth (8) 

15. Eiddil (5) 

19. Ploryn (5) 

20. Bys trwchus ar y llaw (4) 

21. Imp (4) 

22. Yn y fan hon (3) 

23. Dyheu (3)   

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Evan James 

Enillydd croesair Ebrill yw 

Mrs G Edwards, Pontyclun. 

1 C  2  E  C  A  C 6 

B A D  A N N O S B A R TH 

7 D  D  N  F  S  I  

C A D O F Y DD I A E TH   

9 R 10 M 11 N  A 11 N 12 C  

A N A I R  U N D O N E DD 

14 H  N  C  T  L  R  

T A L Y LL Y N  15 I  F  

 D  DD 18 F  D  A  L  

  M I L W R I A E TH U S 

21 H  A  E  DD  TH  N  

C Y F E I R I A D  S Y N 

23 LL  TH  TH  N    DD  

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Mrs. Emma Smith ar 

gael ei phenodi yn Ddirprwy Bennaeth yr 

ysgol. 

 

Gwasanaethau 

Diolch i’r Parchedig Peter Lewis am ddod 

i’r ysgol i arwain gwasanaeth. Croeso 

cynnes iddo i Eglwys Santes Catherine a 

gobeithio y byddwn yn ei weld yn aml. 

Tro rhieni dosbarth 5 oedd hi i ddod i 

weld eu plant yn cyflwyno gwasanaeth – 

y thema oedd ‘Yr Iâr Fach Goch’; ac ar ôl 

y gwasanaeth cafodd y rhieni gyfle i 

fwyta bara gafodd ei bobi gan y plant. Yn 

ystod y tymor mae hi wedi bod yn braf 

croesawu rhieni dosbarthiadau 7 i 11 

hefyd i’r ysgol i fod yn rhan o’n 

gwasanaethau. 

 

Sioe Wyddonol 

Gwelodd Yr Adran Iau sioe wyddonol yn 

neuadd yr ysgol a dysgodd y plant lawer 

am sŵn. (Llun tudalen 16) 

 

Caffi Darllen 

‘Rydym hefyd yn annog rhieni i ymuno 

â’u plant mewn ‘Caffi Darllen’ yn yr 

ysgol. Dosbarth 6 o dan arweiniad Mrs. 

Smith sydd wedi dechrau’r fenter hon. 

 

Diolchiadau 

Diolch i bobol ein cymuned am ein helpu. 

Mae dosbarthiadau 3 a 4 yn diolch i siop 

trin gwallt “Cutting Club” am roi llawer o 

offer iddyn’ nhw ar gyfer ein hardal 

chwarae rôl yn yr ysgol. Mae 

dosbarthiadau 6 a 7 yn diolch i siop 

anifeiliaid anwes “Petwise” am eu rhodd 

o ddau fochdew. Mae Bela a Fflwfflyd yn 

hapus iawn yn eu cartref newydd ac mae’r 

plant wedi addo gofalu amdanyn’ nhw’n 

dda. 

 

Cerddoriaeth 

Mae dosbarth 10 yn llawn cyffro 

oherwydd eu bod yn cael gwersi canu’r 

ffidil o dan ofal Miss Siân Jenkins y 

tymor hwn. 

 

“Zumbatomic” 

Mae plant blwyddyn 2 wedi dechrau 

gwersi “Zumbatomic”, sef ffordd o 

gadw’n heini trwy ddawnsio i 

gerddoriaeth. Diolch i Miss Elise Ward 

am ei gwaith caled.  

 

Llangrannog 

Cafodd plant blwyddyn 5 benwythnos 

gwych yng Ngwersyll Yr Urdd uyn 

Llangrannog. Diolch yn fawr i’r staff fu’n 

helpu. 

 

Rygbi  

Llongyfarchiadau i Dylan Nelson, 

Bailey Roberts a Matthew Iles ar gael eu 

dewis i gynrychioli tîm Dwyrain Cymru 

dan unarddeg. Ardderchog fechgyn! 

(Llun tudalen 16) 



12 Tafod Elái       Mehefin 2012 

Ysgol Dolau Ysgol 
Gynradd 
Gymraeg 

Garth Olwg  
Prosiect  ‘SMILE’  

Ddydd Gwener, Ebrill 27ain aeth 

disgyblion o flwyddyn 5 a 6 i gymryd 

rhan mewn diwrnod sgiliau ‘Big 

Challenge’ yng ngholeg Pen-y-bont. 

Eleni y thema oedd ‘milltiroedd bwyd’ a 

chystadlodd ein plant yn erbyn 3 ysgol 

gynradd arall mewn 5 prosiect bach yng 

nghlwm gyda’r thema: dylunio poster; 

cyfansoddi cân; dylunio bathodyn; creu 

cyflwyniad a dylunio  cerf lun. 

Gweithiodd ein plant yn wych gan 

ddangos gwaith tîm rhagorol a 

dyfalbarhad gyda phob sialens. Daethon 

yn ail mewn dwy o’r cystadlaethau - 

dylunio bathodyn a cherflun! Bydd ein 

dyluniadau yn cael eu cynnwys fel rhan 

o’r thema! Da iawn a llongyfarchiadau i 

bawb a gymerodd rhan. 

 

Rygbi 

Ddydd Mawrth, Mai 15fed cystadlodd 

ein tîm rygbi yn erbyn Pontyclun yn  

gêm derfynol cwpan 10 bob ochr PSRU. 

Cyn i’r gêm ddechrau, chwaraeodd 

timau o ddisgyblion blwyddyn 4 yn 

erbyn ei gilydd -  gêm gyffrous llawn 

sgil i gynhesu’r dorf a dangos safon 

chwaraewyr y dyfodol. Roedd y gêm 

derfynol ei hun yn arbennig o dda - 

rygbi llawn sgil gyda dros 80 o 

bwyntiau’n cael eu sgorio. Y sgôr 

derfynol oedd 47-40 gyda Phontyclun 

yn fuddugol. Da iawn bawb a 

llongyfarchiadau i enillwyr tymor yma! 

 

Crucial Criw 

Fe aeth Blwyddyn 6 lawr i Drefforest i 

dreulio bore gyda'r Crucial Crew. Roedd 

yn brofiad dysgu unigryw a symbylodd. 

Treuliodd y plant tua deg munud gyda 

gwahanol asiantaethau fel Gwasanaeth 

Tân De Cymru, Diogelwch Ffyrdd, 

Ymwybyddiaeth Cyffuriau ac Alcohol a 

Western Power. Dysgon nhw sut i 

ddelio â phroblemau bob dydd y gallant 

ddod ar eu traws pan fyddant yn symud 

ymlaen i ysgol uwchradd a hefyd sut i 

osgoi ymwneud â throseddu. Bu 

Swyddogion Safonau Masnach yn siarad 

â'r plant yn ffug adeilad y Co-op am 

gynnwys y siop gyda nwyddau na ddylai 

plant ofyn amdanynt. Gofynnwyd 

iddynt gasglu ystod o eitemau gan 

gynnwys alcohol a thybaco a chynnyrch 

sy'n seiliedig ar doddydd er mwyn 

ennyn eu diddordeb mewn trafodaeth ar 

gynnyrch na ddylen nhw brynu yn ôl eu 

hoedran. Cafon nhw amser i'r brenin 

gyda chriw y Crucial Crew gyda phawb 

yn dychwelyd adref gyda phecyn 

gwybodaeth, gan gynnwys taflenni 

cyngor, potel chwaraeon dŵr a beiro. 

 

PC Jones 

Ddydd Mawrth yr 8fed o Fai, daeth 

P.C Jones ar ymweliad i Ysgol 

Dolau! Roedd P.C Jones wedi cwrdd 

a thrafod â dosbarthiadau meithrin a 

derbyn a blynyddoedd 1 a 2. Roedd 

hi wedi esbonio rôl yr heddlu a 

dangos ei gwisg ac offer yr heddlu. 

Cawson ni gyfle i wisgo i fyny a 

dysgon ni fod yr heddlu yma i’n 

helpu ac fod yn ffrindiau i ni. 

 

Gwefan yr Ysgol 

Os hoffech ragor o fanylion ewch i 

wefan yr ysgol: 

 www.dolauprimary.org.co.uk  

Cystadleuaeth Celf a Chrefft 

Cenedlaethol yr Urdd 

Llongyfarchiadau mawr i Eliza Price 

sydd wedi dod yn 3ydd yng 

nghystadleuaeth Serameg/Crochenwaith 

Blwyddyn 3 a 4, Celf a Chrefft 

Cenedlaethol yr Urdd. Llongyfarchiadau 

i’w chwaer hefyd, Isabell Price, sydd 

wedi dod yn 3ydd yng nghystadleuaeth 

Serameg/Crochenwaith Blwyddyn 5 a 6, 

Celf a Chrefft Cenedlaethol yr Urdd. 

 

Penwythnos Llangrannog 

Cafodd plant Blwyddyn 5 a 6 amser braf 

eto eleni yn Llangrannog. Diolch i’r 

staff am roi eu hamser i ofalu am y 

plant. 

     

Sports Relief 

Diolch i bawb a ddaeth i feicio/cerdded i 

lawr i'r Mochyn Du er budd Sports 

Relief. Cafwyd diwrnod braf a 

llwyddiannus. Mae'r ysgol yn awr yn 

derbyn rhoddion ar gyfer yr elusen. Cyn 

belled casglwyd £1371.20. 

 

Wythnos Aml-Ddiwylliant 

Daeth amryw o ymwelwyr i’n hysgol ar 

gyfer wythnos aml ddiwylliannol yn 

ddiweddar. Roedd y plant  wrth eu bodd 

yn astudio gwahanol wledydd yn ystod 

yr wythnos. Diolch i Mrs Morris am 

drefnu gweithgareddau'r wythnos.   

     

Ymweliad y Trychfilod 

Mwynheuodd plant ‘Y Cyfnod Sylfaen’ 

ddysgu am drychfilod. Diolch i 

berchennog ‘Petwise’ am fod mor barod 

i siarad gyda’r plant.                                                

Tripiau 

Aeth dosbarthiadau Mrs Leyshon, Miss 

Oakey a Miss MacDonald ar drip tymor 

diwethaf i Faes Awyrennau Caerdydd 

fel rhan o’u gwaith ar y Thema 

‘Teithio’.  

 

Eisteddfod 

Llongyfarchiadau gwresog i bawb a fu'n 

cystadlu yn yr Eisteddfod Sir. Bydd 

Gruff Roberts (Llefaru Bl 3 a 4) a'r 

Grŵp Ensemble offerynnol a’r 

Ensemble Lleisiol yn cynrychioli'r sir yn 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym 

mis Mehefin. Da iawn chi yn wir! 

 

Erin Warman 

Llongyfarchiadau mawr i Erin Warman 

ym mlwyddyn 1 am gael ei gwaith celf 

wedi ei arddangos mewn Oriel Gelf ym 

Mhenarth. Mae Erin yn mynychu gwersi 

Celf yn ystod y gwyliau.   

 

Cymdeithas Rhieni  

Dewch i gefnogi  digwyddiadau y 

Gymdeithas Rieni os gwelwch yn dda. 

Jay Worley /Twmpath / Disgo ar 

Fehefin 29ain. Mae tocynnau ar werth 

yn yr ysgol. 

Pêl-rwyd 

Diolch i blant Ysgol Gyfun Garth Olwg 

am wneud medalau i’r tîm pêl rwyd wedi 

iddynt ennill cynghrair ysgolion y 

Clwstwr. 
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Ysgol Dolau Ysgol Gyfun Llanhari (Tudalen 8) 

Cwis llyfrau 

Pob hwyl i dîm y cwis llyfrau yn y 

rownd derfynol yn Aberystwyth. 

Byddant yn cynrichioli’r Sir. Diolch i 

Mr Meredith am ei holl waith yn 

hyfforddi’r tîm.  

Tîm Rygbi 10 bob-ochr 

Ymweliad PC Jones 

Taith Daearyddiaeth i’r Eidal 

Taith Blwyddyn 7 i 

Lundain 

Ysgol Garth Olwg 

Blwyddyn 5 a 6 yn Llangrannog 

Erin Warman 

Taith Blwyddyn 9 i Normandi  

Tîm Pêl Rwyd o dan 16 

Tîm 7 bob ochr, Blwyddyn 7 



14     Tafod Elái       Mehefin 2012 

YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Beicio 

Mae Rhys Britton o Flwyddyn 8 wedi bod 

yn Majorca yn ddiweddar am saith 

diwrnod mewn gwersyll hyfforddi beicio.  

Ers iddo ddychwelyd adref mae wedi 

ennill gwobr am y beiciwr gorau yn ei 

oedran ar gyfer ras Cynghrair y Trac 

Gaeaf yn y Feledrom, Casnewydd. 

   Mae wedi cymryd rhan mewn 10 ras 

ffordd ar y trac gan ennill 5 yn cynnwys 

un o’r cystadlaethau trac uchaf yn y DU, 

sef y digwyddiad “Icebreaker” yng 

Nghasnewydd.  O’r 5 ras arall fe ddaeth 

yn ail neu yn drydydd, yn cael ei guro gan 

fechgyn a oedd o leiaf flwyddyn yn hŷn. 

   Mae hefyd wedi cystadlu mewn 3 treial 

deg milltir gan ennill dau a dod yn 

drydydd yn y llall.  Yn mis Ebrill fe 

enillodd ef a’i bartner Bencampwriaeth 

Agored Madison Cymru gan ennill y ddau 

sbrint. 

   Ym mis Mai fe fydd Rhys yn cystadlu 

yng nhystadleuaeth Ras Ddiwrnod Ynys 

Manaw, un o'r rasys mwyaf mawreddog 

ym Mhrydain Fawr. Fe fydd yn rasio dros 

3 diwrnod yn erbyn rhai o feicwyr gorau 

Prydain Fawr.  Fe fydd yn defnyddio'r 

profiad yma fel paratoad delfrydol ar 

gyfer ei ymgais i fod yn gymwys ar gyfer 

y ras derfynol Genedlaethol “Omnium” y 

DU. 

   Da iawn ti Rhys a phob lwc a 

llwyddiant i ti yn yr wythnosau sydd i 

ddod. 

 

Golff 

Llongyfarchiadau i Alex Newman o 

Flwyddyn 8 a ddaeth yn fuddugol yn 

ddiweddar yn Nhwrnamaint Golff Iau 

Agored Ashburnham. 

   Bu’n chwarae hefyd yn Nhwrnamaint 

Shelter Cymru yn Llanfair ym Muallt. Y 

cam nesaf yn awr yw cael y cyfle i 

chwarae ar gwrs y “Celtic Manor”.  Da 

iawn ti Alex, pob lwc i ti yn y 

gystadleuaeth nesaf. 

 

Taith Blwyddyn 8 i’r Felodrom 

Yn ddiweddar aeth grŵp o ddisgyblion o 

Flwyddyn 8 ar daith i’r Felodrom yng 

Nghasnewydd gyda’r athro Mr Rhodri 

Thomas.  Roedd ganddynt sesiwn ddwy 

awr i feicio o amgylch y trac dan ofal 

hyfforddwr datblygu beicio Cymru, Mr 

Garrie Tillett. 

   Roedd y sesiwn hefyd yn rhoi cyfle i’r 

disgyblion gael profiad o ddefnyddio 

beiciau trac go iawn.  Nid oes breciau gan 

y beiciau hyn ac mae ganddynt un gêr yn 

unig.  I ddechrau, roedd y disgyblion 

braidd yn ofnus i fynd o gwmpas y trac 

gan fod gan y llethr ar y corneli ongl o 47 

gradd!  Wrth iddynt gwblhau cwpl o 

lapiau, tyfodd eu hyder ac yn y diwedd 

roeddent i gyd yn gwibio o amgylch fel pe 

baent wedi hen arfer. 

   I orffen y sesiwn, amserodd yr 

hyfforddwr pob un o’r disgyblion unigol 

yn cwblhau un lap o’r trac ac wedyn 

roedd cyfle gan y 3 disgybl cyflymaf i 

aros ar y podiwm!  Gallwch ddychmygu’r 

ysmaldod rhwng y disgyblion yn y bws ar 

y ffordd adref! 

 

Seremoni  Dathlu Cyrhaeddiad 

Blwyddyn 11 
Brynhawn Gwener 4 Mai cafwyd cyfle i 

ddathlu cyrhaeddiad a ffarwelio gyda 

Blwyddyn 11 cyn iddynt ddechrau ar eu 

harholiadau TGAU ar y 14eg Mai. 

   Cyn y seremoni roedd hi’n braf iawn 

cael cyfle i ddod at ein gilydd am sgwrs 

anffurfiol dros baned a chacen a chael 

gwylio cyfres o luniau o’r disgyblion pan 

oeddent yn eu blynyddoedd iau! 

   Ar ddechrau’r seremoni croesawyd ein 

gwesteion Mr Johnathan Edwards, Mrs 

Cara Saunders o’r Bartneriaeth Addysg 

Busnes a Dr Dewi Hughes, Cadeirydd y 

Llywodraethwyr. Cafwyd seremoni hynod 

hwylus a phleserus gyda’r disgyblion 

hefyd yn gwobrwyo ei gilydd am 

nodweddion a thalentau diddorol! Cafwyd 

deuawd piano clasurol i ddechrau’r 

seremoni tra grŵp roc yr Ysgol ddaeth â’r 

seremoni i ben. Roedd yn gyfle gwych i 

ddiolch i’r disgyblion am eu cyfraniad 

gwych i holl fywyd a gwaith yr Ysgol 

dros y bum mlynedd diwethaf  a 

dymuno’n dda iddynt yn eu harholiadau 

cyn eu croesawu yn ôl i’r 6ed ym mis 

Medi. 

 

Prosiect Llwybrau i’r Brig - Sialens 

Antur Gwersyll yr Urdd Glan-llyn 

Yn ystod wythnos gyntaf gwyliau’r Pasg 

cafodd  7 o ddisgyblion Blwyddyn 12 a 

13 yr ysgol y cyfle unigryw i gystadlu yn 

erbyn 12 o ysgolion eraill ar draws Cymru 

yn Sialens Antur Glan-llyn.  Roedd pob 

tîm yn cystadlu dros gyfnod o ddau 

ddiwrnod ac roedd rhaid cynnwys 

elfennau cyfeiriannu, dŵr, uchder, 

mynydda a llawer mwy. 

   Llongyfarchiadau mawr i Andrew 

Burrows, Tom Bush, James Cumpston, 

Sam Gill, Ashtonn Jenkins, Sarah 

Richards ac Owain Siôn am eu gwaith 

caled yn ystod y tridiau yn ystod y 

gystadleuaeth.  Roedd rhai o’r sialensiau 

yn disgwyl gwaith tîm, eraill yn gofyn am 

nerth a chryfder tra roedd eraill yn 

dibynnu ar ddefnyddio’r ymennydd a 

datrys problemau.  Rwy’n sicr mai’r 

sialens i godi am 7 o’r gloch y bore a 

neidio mewn i’r llyn oedd un o’r rhai 

anoddaf gan feddwl bod gan fynydd yr 

Aran haen o eira ar y copa!  Tra roedd 

cerdded am 7 milltir wrth ddarllen map, 

gan gyrraedd ochr arall Llyn Tegid ac yna 

canŵio i un lanfa ac yna adeiladu rafft er 

mwyn cyrraedd nôl i’r gwersyll yn bnawn 

blinedig, rwy’n sicr o hynny. 

   Daeth y grŵp yn bedwerydd yn y 

gystadleuaeth.  Ac ar ben hyn, ac yn 

bwysicach, cafodd y grŵp ganmoliaeth 

uchel am eu hymddygiad a chanmoliaeth 

gan staff y gwersyll am eu bod fel grŵp 

yn siarad Cymraeg yn llawer mwy 

rheolaidd a naturiol wrth ymwneud â’r 

sialensiau nag unrhyw un o’r grwpiau 

eraill.   

   Felly llongyfarchiadau mawr i’r tîm ar 

eu llwyddiant, ac am greu argraff mor dda 

ar staff y gwersyll. 

 

Llwyddiannau Addysg Gorfforol 

Rygbi 

Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol: 

Dillon Lewis o Flwyddyn 11 a 

gynrychiolodd Rygbi Cymru o dan 16 a 

hefyd Levi Knowles o Flwyddyn 11 a 

gynrychiolodd Rygbi’r Gynghrair Cymru 

dros y Pasg. Sgoriodd Dillon gais 

arbennig iawn tra chafodd Levi y fraint o 

fod yn gapten y tîm. 

 

Enillodd tîm rygbi Blwyddyn 8 gêm 

gwpan yn rownd derfynol yr ardal hefyd 

yn ddiweddar. 

 

Traws Gwlad 

Mae Alexander Price o Flwyddyn 9 wedi 

cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth 

traws gwlad yn yr Alban yn ddiweddar. 

 

Pêl-fasged 

Llongyfarchiadau i Conor Easter o 

Flwyddyn 10 a gafodd ei ddewis i 

chwarae mewn gêm gartref rhyngwladol 

Pêl-fasged Cymru dan 15 yn erbyn yr 

Alban yn ystod mis Mai yn y Rhondda.  

Da iawn ti Conor! 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail 

Ddydd Gwener, 18 Mai cyhoeddoedd 

Estyn adroddiad ar yr ysgol ac mae’n dda 

gallu dweud bod pob agwedd ar y 

ddarpariaeth yn yr ysgol yn dda.  Dyma 

un peth sy gan Estyn i’w ddweud:  Mae 

cymuned yr ysgol yn un llawn gofal a 

chynhwysol iawn. Mae i’r ysgol ethos 

gartrefol gyda phob un yn cael yr un cyfle 

ar bob adeg, ac ym mhob gweithgarwch. 

Llongyfarchiadau i Miss Downes a phawb 

ar staff yr ysgol. 

 

John a Myfanwy Hunt 

Yn dilyn llongyfarch John a Myf ar eu 

pen-blwydd priodas aur y mis diwethaf, 

anfonwyd llun hyfryd ohonynt yn dathlu. 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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Cydymdeimlad 

Cydymdeimlwn yn ddwys â Glenys a Dr. 

Guto Roberts a’r holl deulu. Bu mam 

Glenys farw ryw dair wythnos yn ôl a 

bellach daeth y newyddion trist fod mam 

Guto, Mrs. Iona Roberts, hithau wedi 

marw. Bu sôn am hyn yn y Tabernacl 

Efail Isaf a’r holl aelodau yn estyn eu 

cydymdeimlad ar adeg mor anodd.        

 

Swyddfa'r Post yn newid Cyfeiriad 

Ymddengys bellach fod Swyddfa’r Post 

yn newid cyfeiriad drwy fynnu newid 

cyfeiriadau. Daw rhywfaint o oleuni yn y 

man! Wrth ystyried pwnc ar gyfer y mis 

hwn troais, fel y bydd rhywun, at gyfrol 

Taliesin Morgan, ‘The History of 

Llantrisant’ (1898). Yno ceir sylw tra 

diddorol: ‘The Postal facilities are greatly 

improved of late years.  The 

neighbourhood has two dispatches and 

three deliveries which add a great deal to 

the convenience of the town as a suburban 

residence to the port of Cardiff’. Byddai 

l lythyrau’n cyrraedd car tref i’ r 

gymdogaeth yn rheolaidd bob bore am 

7.00 a 10.00 a.m., ac am 5.00 o’r gloch yn 

y prynhawn. Ni raid ychwanegu fod y 

pwyslais erbyn hyn wedi newid a dulliau 

newydd o gyfathrebu wedi ennill y 

flaenoriaeth.  

   Ond mae pwnc arall wedi codi’n 

ddiweddar yng nghyd-destun Swyddfa’r 

Post, pwnc sydd wedi cynhyrfu neb llai 

na’r bardd llawryfog Carol Ann Duffy. 

Ymddengys mai’r ‘Côd Post’ sydd i 

deyrnasu yn ôl y pwerau sy’n bod a bod 

llai o arwyddocâd o ganlyniad i enwau’r 

gwahanol siroedd ledled y wlad. Does 

dim rhaid pwysleisio pa mor allweddol fu 

cyfraniad cynifer o enwau lleoedd a 

siroedd i lwyddiant amrywiaeth o gerddi 

ym mhob iaith. Byddai llawer mwy o 

bwysau, er enghraifft,  ar athro neu 

athrawes yn ceisio cyflwyno sonedau 

Gwenallt ar Sir Forgannwg a Sir 

Gaerfyrddin drwy orfod egluro yn y lle 

cyntaf fod Swyddfa’r Post wedi’u dileu a 

bod iddynt deitlau newydd CF 72 8SS ac 

SA 54 6PA!  

   Y datblygiad hwn sydd wedi ysbrydoli 

Carol Ann Duffy i lunio cerdd ‘The 

counties’ sy’n rhestru amrywiaeth o 

siroedd gan restru nifer y mae iddynt 

gysylltiadau llenyddol. Yn ôl y disgwyl, 

mae’n defnyddio hiwmor a dychan i 

gyflwyno’i dadl ac yn dewis cynnwys 

Cymru hithau ar ei hagenda : 

But I want to write to the National Poet of 

Wales at Ceredigion 

In celebration --- 

And to the Inland Revenue in Yorkshire 

In desperation.              

   Yr un pryd, roedd cerdd Carol Ann 

Duffy wedi peri i mi ddwyn i gof un o’r 

darlithiau a draddodwyd i’r dosbarth 

Cymraeg yn fy mlwyddyn gyntaf yn 

Abertawe gan Hugh Bevan a hynny 

bellach dros hanner canrif yn ôl. Wrth 

gyflwyno cwrs ar natur llenyddiaeth, 

cyfeiriodd at gerdd gan Edward Thomas 

yn dwyn y teitl ‘Adlestrop’. Arhosodd y 

trên yno - ‘one afternoon/Of heat the 

express-train drew up there’ - a’i bwynt 

oedd bod y bardd wrth glywed cân aderyn 

du unigol ar orsaf Adlestrop wedi 

‘awgrymu bod holl adar Sir Rhydychen a 

Sir Gaerloyw yn canu o’i gwmpas yn 

anweledig’  hynny yw bod y bardd yn 

rhoi ehangiad daearyddol i gân yr aderyn. 

Mae’n amlwg fod y ddarlith honno rywsut 

wedi aros yn y cof, oherwydd pan glywais 

Carol Ann Duffy yn adrodd ei cherdd yn 

ddiweddar ar lwyfan yn Aberhonddu, 

gwyddwn yn syth ei bod wedi dewis 

arddel llinellau Edward Thomas wrth gloi 

ei cherdd: 

 But I want to write the names of the    

Counties down  

For my own child 

And may they never be lost to her --- 

All the birds of Oxfordshire and 

Gloucestershire ---       

   Mae’r neges yn glir sef bod arddel a 

diogelu yr hyn a fu’n rhan o’n magwraeth 

a’i drosglwyddo i’r ‘oesoedd a ddêl’ nid 

yn unig yn reddfol ond yn rhan o’n 

cyfrifoldeb.  Diolch i Carol Ann Duffy am 

ein hatgoffa o hynny mewn dull mor 

ddifyr a dadlennol. 

 

Gohebydd y mis nesaf fydd Eirlys Lamb 

(225066) 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Allan James 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 
Tonyrefail 

Coginio 

Trefnodd Cymdeithas Cymunedau Gyntaf 

Gilfach Goch a Thonyrefail i ddisgyblion 

yr adran iau goginio pitsa (y ffordd 

iachus) yn yr ysgol. Eu bwriad oedd 

annog plant a’u gofalwyr i goginio prydau 

gyda’i gilydd ac i ddod i ddeall mwy am 

fwyta’n iach. 

 

Anifeiliaid y fferm 

Roedd hi’n  brysur iawn ar iard y Cyfnod 

Sylfaen yn ddiweddar pan ddaeth 

anifeiliaid y fferm i ymweld â’r ysgol. 

Cafodd y plant a’r anifeiliaid amser wrth 

eu boddau. Bu’r dosbarthiadau Meithrin a 

Derbyn hefyd yn gofalu am y cywion 

bach oedd wedi deor yn yr ysgol . 

 

Ymweliad Mrs Ware 

Daeth Mrs Barbara Ware (mam-gu Mrs 

Fletcher) o Dynewydd i siarad gyda’r 

disgyblion am ei bywyd fel plentyn yn y 

Rhondda a Dyfnaint yn ystod cyfnod yr 

Ail Ryfel Byd. Cafwyd cyfle i wrando ar 

ei hanes ac i holi cwestiynau. Diolch yn 

fawr iawn iddi am rannu ei phrofiadau 

gyda’r disgyblion. 

   Fel rhan o’r thema, cafodd yr adran iau 

gyfle i ymweld ag Amgueddfa 1940au ym 

Mae Abertawe hefyd. 

 

Chwaraeon 

Mae’r timau pêl-droed wedi bod yn 

brysur iawn yn ddiweddar. Aeth tîm 

merched a bechgyn blwyddyn chwech i 

Gaerdydd (Gerddi Soffia) i gymryd rhan 

mewn twrnament. Er mai gemau 

cyfeillgar oeddent, roedd yna gystadlu 

brwd ymysg y bechgyn. Llongyfarchiadau 

iddynt ar gyrraedd y rownd gynderfynol! 

   Cafodd blynyddoedd 4 a 5 gyfle i 

gymryd rhan mewn twrnament pêl-droed 

hefyd, yn erbyn ysgolion lleol eraill yng 

nghanolfan hamdden Gilfach Goch.  

Chwaraeodd pawb yn wych, a braf oedd 

gweld pawb yn mwynhau pob eiliad! 

Daliwch ati! 

 

Project y Cyngor Ysgol 

Mae’r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur 

iawn unwaith eto. Eu prosiect eleni oedd 

trefnu i wneud yr iard  yn fwy deniadol. 

Mae’r ierdydd bellach wedi eu 

gweddnewid – diolch i bawb am eu 

syniadau. Diolch yn ogystal i’r 

gymdeithas rieni am dalu am yr holl waith 

o addurno.  

 

Creu barddoniaeth gyda Bardd Plant 

Cymru 

Roedd Blwyddyn 5 yn lwcus iawn i gael 

mynd i Stadiwm Caerdydd i ysgrifennu 

barddoniaeth gydag Eurig Salisbury 

(Bardd Plant Cymru). Ysgrifennon nhw 

gerdd effeithiol i annog yr adar gleision i 

lwyddiant yn rownd derfynol Cwpan 

Carling  yn erbyn Lerpwl. 

 

Cystadleuaeth ysgrifennu stori 

Gan ei bod yn ganmlwyddiant ers 

trasiedi’r Titanic, ysgrifennodd blwyddyn 

5 stori yn gysylltiedig â’r hanes ar gyfer 

cystadleuaeth U3A. Llongyfarchiadau i 

Caitlin Davies am ddod yn fuddugol, i Jac 

Welsh am ddod yn ail, ac i Hannah 

Williams am ddod y drydydd. Da iawn 

chi! 

 

Gŵyl Lenyddiaeth Tonyrefail 

Cynhaliwyd gŵyl lenyddiaeth i ysgolion 

cynradd Tonyrefail a’r cylch yn y 

Ganolfan Hamdden o dan ofalaeth 

Llenyddiaeth Cymru a Cymunedau’n 

Gyntaf. Cafodd disgyblion Bl4 y cyfle i 

gymeryd rhan mewn nifer o weithdai i 

annog diddordeb mewn llenyddiaeth. 

Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr. 



16 Tafod Elái       Mehefin 2012 

YSGOL GYFUN GARTH OLWG 

Rhys Britton o Flwyddyn 8 (ar y chwith) 

gyda'i bartner beicio ar ôl ennill 

Pencampwriaeth Agored Madison 

Cymru. 

Alex Newman, Blwyddyn 8 yn 

Nhwrnamaint Golff Agored Iau 

Ashburnham 

Y tri disgybl cyflymaf yn y Felodrom, 

Gruffydd Lloyd yn 1af, Carl Blacker yn 

2il ac Ioan Payne yn 3ydd. 

Tîm rygbi Blwyddyn 8 

Criw Sialens Antur Glan-llyn:  Sam Gill, 

Andrew Burrows, Tom Bush, James 

Cumpston, Sarah Richards, Ashton 

Jenkins ac Owain Siôn. 
Adran Iau Ysgol Evan James  yn y Sioe 

Wyddonol 

Dylan Nelson, Bailey Roberts a Matthew 

Iles, Ysgol Evan James, sydd yn nhîm 

Dwyrain Cymru dan unarddeg.  


