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Merched y Wawr Pontypridd yn croesawu Jill Evans, Aelod 

Senedd Ewrop ac hefyd y Llywydd Cenedlaethol, Gill Griffiths.  

Fe ddaeth Jill Evans, Aelod o Senedd Ewrop dros Gymru, i 

ymweld â changen Merched y Wawr Pontypridd ddydd Iau y 

14eg o Chwefror.  Roedd Ms Evans yn trafod y gwaith y mae 

hi’n ei wneud o ddydd i ddydd, yng Nghymru ac yn y senedd 

ym Mrwsel a Strasbwrg. 

   Dywedodd Ms Evans:  “Braf iawn oedd cael y cyfle i 

ymweld â changen Merched y Wawr, Pontypridd, a hoffwn 

ddiolch am y croeso arbennig. Yn fy rôl fel Aelod o Senedd 

Ewrop, Plaid Cymru, rwyf yn teithio ar hyd a lled y wlad i 

gyfarfod a menywod sydd yn ymgyrchu dros ddyfodol eu 

cymunedau a dyfodol y byd yn ehangach. Rwyf yn mynd i 

Senedd Ewrop i weithio dros fuddiannau Cymru a sicrhau fod 

gan Gymru lais clir ac phendant. 

   “Fel aelod o Ferched y Wawr rwy'n gyfarwydd 

â'r gwaith arbennig maen nhw'n ei wneud dros yr iaith 

Gymraeg a thros gymunedau Cymru. Rwyf yn edrych ymlaen 

hefyd at gyfrannu at eu hapêl am fagiau i'w gwerthu ar gyfer 

Cymorth Cristnogol.” 

Cafodd y rhaglen ‘Prynhawn Da’ (S4C) groeso cynnes gan 

Oriel Myrddin a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin 

ddechrau mis Chwefror. Pwrpas yr ymweliad oedd ffilmio’r 

arddangosfa a fuodd yn yr oriel yn ddiweddar. Roedd yn 

cynnwys gwaith gan rai o artistiad blaengar Cymru a hefyd rhai 

gan ddisgyblion ysgolion Cymru.  

   Creu cerdyn post dan y thema ‘patrymau’ oedd y dasg a 

osodwyd i’r disgyblion ac artistiaid. Rhoddwyd iPad a set 

arlunio i’r ddau enillydd gan y ddau feriniad, Osi Osmond a 

Huw (Ffash) Rees. Yn y llun mae Gwenllian Beynon 

(darlithwraig ac arlunydd), Amy Jo Langdon a Sarah 

Matthews, y ddau enillydd o Ysgol Gyfun Garth Olwg, Huw 

Ffash, Peter Finnemore (darlithydd) a Dafydd Wyn Rees, un o 

ohebwyr y rhaglen.  

Trip Ysgol Gynradd Garth Olwg 
Aeth plant dosbarth Meithrin a Derbyn ar ymweliad i Gastell 

Caerdydd fel rhan o`r thema "Storiau`r Ddraig" Roedd y plant 

wedi gwrando`n astud ar y storiwr a oedd yn adrodd hanes y 

castell. Cafodd y plant hwyl hefyd yn gwisgo arf wisg ac yn 

edrych ar waywffon, cleddyfau a bwa a saeth! 

iPad yn wobr am Gerdyn Post  Aelod Senedd Ewrop  yn ymweld â  
Merched y Wawr 

Adnewyddu Lido 
 

B y d d  L i d o  u n i g r y w  

Pontypridd yn cael ei 

ailddatblygu wedi cyhoeddiad 

fod £3m o arian Ewropeaidd 

wedi ei glustnodi trwy law 

Llywodraeth Cymru, dros £2m o Gronfa Dreftadaeth y Loteri. 

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn rhoi £900,000 a bydd 

Cadw hefyd yn cyfrannu. 

   Adeiladwyd y lido yn 1927 ac yn ei anterth roedd yn denu hyd 

at fil o bobl bob dydd. Dechreuodd ddirywio yn ystod yr 

wythdegau cynnar ac fe'i caewyd yn 1991. Y bwriad yw creu 

atyniad gyda thri phwll nofio, caffi, canolfan ymwelwyr a 
chyfleusterau chwarae i agor yn ystod haf 2015.  



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 2 Ebrill 2013 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 
22 Mawrth 2013 

 

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  

 tafod elái 

Gwasanaeth addurno, 
peintio a phapuro 

 

Andrew Reeves 
 

Gwasanaeth lleol  
ar gyfer eich cartref 

neu fusnes 
 

Ffoniwch  
 

Andrew Reeves 
01443 407442  

neu  
07956 024930 

 
I gael pris am unrhyw 

waith addurno  
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GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

 

Noson o Adloniant  
gyda 

Frank Lincoln 
 

Nos Fawrth, 16 Ebrill 
Clwb Rygbi Pentyrch 

am 8.00 o’r gloch 
 
 

Manylion: 029 20890040 Cydnabyddir Cefnogaeth  

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

CYLCH 

CADWGAN 

Gareth Miles 
“Creu Llanast” 

8.00pm. Nos Fercher  
13 Mawrth 2013   

Yng Nghapel 
Bethlehem,  

Gwaelod y Garth 
Cydnabyddir cefnogaeth 

Llenyddiaeth Cymru 

Cangen y Garth 

Marathon Llundain 
 
Noson i godi arian i 'Dolen Cymru' ar 
gyfer Marathon Llundain Hefin Gruffydd 
 
Bydd Phyl Harries yn cyflwyno'r noson  
 
7:00yh. dydd Gwener, Ebrill 12, 2013. 
Clwb Chwaraeon Llanilltud Faerdref 
 
Rasus Ceffylau (dan ofal Arwel Davies ) 
Band Byw  'The Bowen Band ...... Disco 
Arwerthiant  ....a mwy  
 £5       Croeso i bawb  
https://mydonate.bt.com/events/
hefindolencymru 

Bore Coffi i’r dysgwyr  
 

yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  
bob bore Gwener  

o 11 hyd hanner dydd.  
Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

 

Dyled Eileen 
 
Mae Dyled Eileen yn olrhain hanes 
safiad Eileen a Trefor Beasley yn 
erbyn biliau trethi Saesneg a’r frwydr 
hir a barodd iddynt golli eu heiddo 
bron iawn i gyd i’r beiliaid wrth iddynt 
glirio’r parlwr ddarn wrth ddarn. Mae 
portread Angharad Tomos yn dod â 
chyfnod cythryblus y 50au yn fyw—
cyn darlith radio enwog Saunders 
Lewis—ac yn ein tywys i gofio aberth 
y cwpwl yma a’u brwydr dros y 
Gymraeg. 

 
Cast: Rhian Morgan, Caryl 
Morgan a Ceri Murphy 
 
Awdur: Angharad Tomos 
 
Theatr Garth Olwg 
7.30yh Nos Lun 18 Mawrth 
Tocynnau: £9/£8 
01443 219589 
campwsgartholwg.org.uk 
 
Theatr Sherman  
20 - 22 Mawrth am 8.00yh  
a 1.30yp 21 Mawrth  
Tocynnau: £14 / £12 
029 20 646900 
shermancymru.co.uk 

https://mydonate.bt.com/events/hefindolencymru
https://mydonate.bt.com/events/hefindolencymru
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Gyrfa Chwist 

Cafwyd noson ddifyr yng Ngyrfa 

Chwist Clwb y Dwrlyn yng Nghlwb 

Rygbi Pentyrch. Gill Rees gipiodd wobr 

y merched a phencampwr y dynion 

unwaith eto oedd Ken Evans. Aeth y 

ddau adre’n hapus gan edrych mlân at 

bryd o fwyd blasus wedi iddynt ennill 

ffowlyn yr un. Diolch i Jim Morris am 

drefnu yn ei ddull dihafal ei hun.Fel y 

d’wedodd  Huw Llywelyn Davies yn y 

noson Brethyn Cartre’ :- 

 

  Mae ‘na sôn bod aelod o'r Dwrlyn 

  Yn dwgyd dofednod bob blwyddyn 

  Bydd na gosb eitha’ llym 

  Os dalan nhw Jim 

  Yn cyrraedd y clwb â dau ffowlyn. 

 

Adferiad Buan 

Dymunwn yn dda i Eleri Jones ar ôl ei 

d a m w a i n  d d i w e d d a r .  C a f o d d 

lawdriniaeth ar ei harddwrn yn yr ysbyty 

a dymunwn adferiad buan iddi. 

 

Dymuniadau Da 

Pob dymuniad da i Catrin Heledd wrth 

ddechrau ar ei swydd fel gohebydd y 

gor l le win wed i  e i  l l eo l i  yng 

Nghaerfyrddin. Bydd yn  gweithio gyda 

Aled Scourfield  yn gohebu i radio a 

theledu. 

 

Cydymdeimlad 

Cydymdeimlwn â Mr Ieuan Christopher, 

Graig Goch, sydd wedi colli ei briod, 

Joan, yn ystod mis Chwefror. Yn 

enedigol o Ystum Taf, roedd Mrs 

Christopher a’i phriod wedi byw yn eu 

tŷ presennol yng Nghefn Bychan ers 60 

mlynedd ac wedi bod yn aelodau 

ffyddlon yn addoldy’r “Mission” ym 

Mhentyrch, nes i’r achos gau ei ddrysau 

rai blynyddoedd yn ôl. Mae eu mab 

hefyd yn byw ym Mhentyrch a’r ferch 

yn ardal Pen-y-bont. Cafodd llawer o 

drigolion Pentyrch ac Efail Isaf achos i 

ddod i gysylltiad â’r teulu wrth iddyn 

nhw fod ynghlwm â datblygu rhai o 

stadau tai’r ardal – megis Penywaun, 

Efail Isaf a Phenywaun, Pentyrch. Bu’r 

gwasanaeth angladd yn Nhreganna ac 

yna ym mynwent Bronllwyn. 

 

Hwyl yn yr Eira 

Bu rhai wrthi’n ddiwyd yn creu 

campweithiau yn ystod cyfnod yr eira. 

Dyma lun o un  a welwyd  ar Heol y 

Pentre’. 

Pen-blwydd hapus iawn i Frenhines 

ein Pentref! 

Ar Fawrth y nawfed bydd Mrs Eluned 

Thomas yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 

oed! Cafodd Eluned ei chodi ar fferm 

Cae'r Yrfa (Heol Llantwit) yn un o ddau 

o blant. Mae ei brawd Lynn yn 82 oed. 

Aeth Eluned i ysgol fach y pentre oedd 

mewn ystafell yng nghefn Neuadd y 

Pentref, sydd eleni yn dathlu can-

mlwyddiant! Priododd Eluned William 

Thomas yn Ebrill 1945. Roedd ei deulu 

e yn ffermio ym Mro Morgannwg. Ym 

mis Hydref 1945 symudodd y cwpwl i 

Fferm Pantygored fel tenantiaid i ystad 

Wingfield. Cawson nhw ddau fab, 

Rhydian a Rhodri. Yn ddiweddarach 

prynwyd y fferm ganddynt. Bu farw Mr 

Thomas ym 1983. Mae'r ddau fab yn 

parhau i ffermio'r fferm sy'n dal yn 

gartref i Mrs Thomas. Credir taw Mrs 

Thomas yw'r person hyna i gael ei geni 

ac sy'n parhau i fyw yma yn y Creigiau, 

ac yn ei dilyn hi mae Rhydian ac yna 

Rhodri. Llongyfarchiadau mawr i chi 

Mrs Thomas a mwynhewch y dathlu.  

  

Pen-blwydd hapus iawn ... 
... i Enid Davies - cymdoges Mrs 

Thomas! Dathlodd Enid gyda'i theulu a'i 

chyfeillion ym mis Chwefror. Gelli roi'r 

bys pass yna ar waith bellach Enid!  

  

Croeso i'r pentre ... 
... Arwyn a Kate Jones! 'Dyn ni'n 

ymwybodol eich bod ar eich ffordd yma 

ers cryn fisoedd - mae Modryb Eifiona 

yn ein diweddaru gyda'r datblygiadau! 

O'r diwedd - croeso i'r pentre! Bydd 

Arwyn yn wyneb ac yn llais cyfarwydd i 

lawer. Ef yw gohebydd addysg ein 

cyfryngau annwyl. Mae'n frodor o 

Wrecsam ac yn fab i Beryl, chwaer 

Eifiona. Mae Kate hithau yn gweithio i'r 

cyfryngau ac yn hanu o Borthcawl. 

Gobeithio y byddwch yn hapus yn eich 

cartref newydd!  

Sesiynau Stori a Chreu - Hanner 

Tymor Chwefor 2013 

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i'r 

sesiynau stori a chreu yn y llyfrgelloedd 

yn ystod y gwyliau hanner  tymor. 

   Roedd pawb ‘di  mwynhau clywed y 

llyfr stori  'Beni a'i fysedd rhyfeddol', 

stori hyfryd am bysgodyn rhyfedd iawn! 

Mae plant ardal Rhondda Cynon Taf yn 

amlwg yn greadigol tu hwnt! Roedd 

pawb wrth eu boddau yn creu pysgod 

unigryw allan o falŵn! 

   Da iawn chi! Cofiwch ddod nôl tro 

nesa' mae'r Fenter yn dod i'ch ardal chi! 

Ewch i: www.menteriaith.org am fwy o 

fanylion. 

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

01443 407570 
www.menteriaith.org 



Cyfweliad 

Llongyfarchiadau i 

Harrison Evans a gafodd 

ei gyfweld dros y ffon 

am ei lwyddiannau yn 

chwarae golff ar gyfer 

Rhaglen Cyw.  

 

 

 

 

 

Pwyllgor Eco 

Aelodau o'r pwyllgor Eco yn ail-gylchu 

cardiau Nadolig. 
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg 

Garth Olwg 

Diwrnod Archarwyr 

Mae Blwyddyn 1 a 2 wedi mwynhau eu 

gwaith ar thema ‘Archarwyr’ hanner 

tymor diwethaf. Ar ddiwrnod olaf yr 

hanner tymor daeth y plant i’r ysgol yng 

ngwisg eu hoff archarwyr.    
 

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd 

Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion a 

fu'n cystadlu yng Ngala Nofio 

Cenedlaethol yr Urdd ar Ddydd Sadwrn 

(26.1.13). Llongyfarchiadau arbennig i 

James Hobbs (Bl6) a ddaeth yn 2il trwy 

Gymru gyda'r dull broga. 

 

Disgo Santes Dwynwen 

Diolch yn fawr i’r Gymdeithas Rhieni ac 

Athrawon am drefnu disgo llwyddiannus 

iawn y tymor yma. Diolch i bawb a 

gynorthwyodd ac a fynychodd 

 

Ymweld â’r llyfrgell 

Mwynheuodd plant Blwyddyn 1 ymweld 

â’r llyfrgell ar y Campws yn ddiweddar i 

chwilio am lyfrau ‘Archarwyr’ er mwyn 

cyd-fynd gyda thema’r hanner tymor.   

Chwilio am bethau 

plastig.  

Dyma rai o`r plant Meithrin 

yn mynd am dro i chwilio 

am bethau plastig. Roedden 

nhw`n ddigon ffodus i weld 

balwn yn yr ysgol Gyfun 

yn cael ei danio. 

Mae “Cerddi Dafydd”, sef y diweddar 

Ddr Dafydd Huws, ar gael ym 

Methlehem, am £5, tuag at gronfa 

Cymorth Cristnogol.   
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Gwefannau  
Cymraeg 

 
www.cymorth.com 
www.gwefan.org 
www.tafelai.com 
www.tabernacl.org 
www.menteriaith.org 
www.gwe-bethlehem.org 
www.urdd.org 
www.mentercaerdydd.org 
www.banglacymru.org.uk 

 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Glenys Roberts 

Nain Bach 

Bydd dilynwyr y grŵp gwerin cyfoes 

Nain Bach yn falch o glywed bod y 

grŵp yn mynd o nerth i nerth. Mae 

Daniel Swain, gynt o Lantrisant, a’i 

chwaer Esyllt Glyn Jones, y delynores, y 

ddau yn aelodau o’r grŵp, ac ar 21 

Chwefror roeddent yn hedfan i Toronto i 

g y m r y d  r h a n  m e w n  n i f e r  o 

ddigwyddiadau yng Nghanada. 

 

Y Ganolfan Hamdden 

Mae Canolfan Hamdden Llantrisant ar 

fin agor ar ei newydd wedd. Mae'r 

cyngor wedi gwario rhai miliynau o 

bunnau ar adnewyddu'r stafelloedd 

newid, y gampfa ac ati. Mae rhai o’n 

darllenwyr wedi bod yn sbecian ar y 

gampfa a rhai o'r stafelloedd dawns ac 

mae’n debyg eu bod yn gwbl wych. 

Dylai’r pwll nofio fod yn ailagor cyn bo 

hir hefyd. Rai misoedd yn ôl symudodd 

y Llyfrgell i fyny o Donysguboriau, 

felly cyn hir bydd llu o gyfleusterau ar 

gael ar yr un safle.  

  

Adrodd Straeon ym Mhont-y-clun 

Bu Menter Taf Elái yn cynnal sesiynau 

stori a chrefft mewn amryw o 

lyfrgelloedd dros hanner tymor, gan 

gynnwys ym Mhont-y-clun ar y dydd 

Mercher. Roedd rhyw ugain o blant yno 

i gyd. Buon nhw'n gwrando ar stori yn 

ymwneud â physgodyn cyn creu 

pysgodyn lliwgar gan ddefnyddio 

balŵns a phapur lliwgar 

 

Gwersi Gymnasteg 

Mae gwersi Gymnasteg i blant yn cael 

eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg yng 

nghlwb Gym Fusion, Coedcae Lane, 

Pont-y-clun rhwng 9.30 a 10.30 bob 

bore Sul. Os byddwch chi’n ddigon 

chwim, gallwch gyrraedd yr Ysgol Sul 

yn yr Efailisaf mewn pryd hefyd! 

  

Penblwyddi 

Mae nifer o’n darllenwyr wedi dathlu 

penblwyddi arbennig yn ddiweddar: 

   Llongyfarchiadau i Meurig White, 

Tonysguboriau a ddathlodd ei ben-

blwydd yn 18 oed ddechrau mis 

Chwefror. 

   Dathlodd Jenni Thomas, Ynys-Ddu 

ben-blwydd arbennig iawn ym mis 

Chwefror hefyd.  Llongyfarchiadau 

Jenni ar gyrraedd y garreg filltir 

arbennig yma mewn steil! 

   Llongyfarchiadau hefyd i Diane 

James, Heol Despenser, Llantrisant, a 

fydd hefyd yn cyrraedd pen-blwydd 

arbennig Fawrth y cyntaf. Mae’n gyfnod 

o ddathliadau i Diane ac Eurof, a fydd 

yn dathlu eu priodas arian ddechrau mis 

Ebrill drwy fynd ar wyliau arbennig. 

  

Cymdeithas Gymraeg Llantrisant. 

Erbyn ichi ddarllen hwn, bydd y 

Gymdeithas wedi mwynhau cinio Gŵyl 

Ddewi yng nghlwb golff Creigiau, nos 

Sadwrn Mawrth 2, gyda’r cyn 

chwaraewr a’r sylwebydd rygbi, 

Derwyn Jones yn ŵr gwadd. Diolch i 

Gwilym Treharne am drefnu. Dyma 

grynodeb o rai o’r gweithgareddau sydd 

i ddod: 

Nos Wener, 12 Ebrill – cyfraniad y 

Gymdeithas i raglen Cadwgan – y 

Prifardd Alan Llwyd yn trafod Dr Kate 

Roberts yng Nghanolfan Gartholwg am 

7.30 o’r gloch 

Nos Iau 25 Ebrill (yr un noson ag y mae 

Côr yr Einion yn ymarfer) - Noson 

gyda'r Dysgwyr yn y Ganolfan yn yr 

Efailisaf. Margaret White a Helen 

Prosser sy'n trefnu. 

Ym mis Mehefin fe fydd taith i 

Gaerfyrddin. Y dyddiad i’w gadarnhau. 

 

Beti a’i Phobl 

Mae’n siŵr bod nifer ohonoch wedi 

mwynhau gwrando ar y sgwrs rhwng 

Beti George a Marc Morgan o Feisgyn 

ar y rhaglen Beti a’i Phobl ddechrau mis 

Chwefror. Cawsom glywed am fywyd 

Marc yn y fyddin ac am ei anturiaethau 

yn y pegynau, heb sôn am ryfeddu at ei 

Gymraeg rhugl. Dim rhyfedd ei fod 

wedi cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y 

Flwyddyn y llynedd!  

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Carys Hewitt a 

Darren Brown ar eu dyweddïad! Mae 

Carys a Darren yn byw ym Meisgyn ac 

mae yna edrych ymlaen garw at y 

briodas cyn diwedd y flwyddyn. 

Llongyfarchiadau i Nia Price, merch 

hynaf Geraint a Rhiannon Price, ar gael 

swydd newydd yn y Gyfnewidfa Stoc yn 

Hong Kong. 

 

Genedigaethau 

Maggie May  

Ganwyd merch fach i Siân a Rob 

Chudleigh ddechrau mis Tachwedd.  

Roedd Maggie May yn pwyso 8 pwys a 

14 owns. Mae Siân yn un o gyn-

ddisgyblion Ysgol Gymraeg Llantrisant 

ac yn rheolwr gyda banc y NatWest ym 

Mhorth-cawl.  Mae Rob ei gŵr yn 

gyfreithiwr ac yn hanu o Abertawe yn 

wreiddiol.  Maent bellach wedi 

ymgartrefu ym Mhen-y-bont.  Mae mam 

a thad Siân, sef 

Norma a Geoff 

Moses, y Groes-

faen a rhieni 

Rob, Elizabeth 

ac Adrian hefyd 

ar ben y byd 

w e d i 

genedigaeth eu 

hwyres fach 

gyntaf. Llongyfarchiadau cynnes iawn 

i'r ddau deulu.. 

 

Martha 

Croeso cynnes iawn hefyd i Martha, 

merch fach Siân, sef merch ifanca Dai a 

Linda Owen, Lowerdale Drive, 

Llantrisant. Ganed Martha fach nos Sul, 

17 Chwefror ac mae’r teulu i gyd wrth 

eu bodd. 

   Bydd cyn ddisgyblion Ysgol Coed yr 

Esgob, Llantrisant, yn cofio Mr Owen, a 

fu’n ddirprwy brifathro yno ac a wnaeth 

waith clodwiw gyda’r Gymraeg yn yr 

ysgol. Llongyfarchiadau cynnes i chi i 

gyd. 

 

Eisteddfodau’r Urdd 

Mae’n gyfnod o baratoi prysur ar gyfer 

Eisteddfodau’r Urdd. Cynhelir yr 

Eisteddfod Gylch yn Ysgol Llanhari y 

6ed Mawrth a’r Eisteddfod Sir ym 

Mhorth-cawl y 21ain Mawrth. Beth am 

fynd draw i gefnogi'r ysgolion a'r plant? 

Mae'n debyg fod pob pwyllgor cylch yn 

gyfrifol am ariannu'r eisteddfodau hyn 

eu hunain ac felly byddai pob cyfraniad 

yn cael ei werthfawrogi’n fawr iawn!  

 

Newyddion mis Ebrill a mis Mai 

Anfonwch eich cyfraniadau ar gyfer 

colofn mis Ebrill at Eirlys Lamb – eirlys

-lamb@talk21.com, a newyddion mis 

M a i  a t  S i â n  C a d i f o r  – 

scadifor001@btinternet.com. Diolch yn 

fawr. 

mailto:eirlys-lamb@talk21.com
mailto:eirlys-lamb@talk21.com
mailto:scadifor001@btinternet.com
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Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth 

 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 

a.m. oni nodir yn wahanol) : 

Mis Mawrth 2013: 

1af          Cwrdd Gweddi Dydd Gŵyl 

Dewi am 9:30 a.m. [Sylwer] 

3ydd       Gwasanaeth Gŵyl Dewi 

10fed       Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog)  

17eg        Parchedig Cynwil Williams 

24ain       Parchedig R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

31ain       Parchedig Jeff Williams 

 

Mis Ebrill 2013: 

7fed     Parchedig Aled Edwards   

14eg     Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) 

21ain    Parchedig Hywel Wyn Richards   

28ain     Parchedig R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

 

Mis bach ond un hynod o brysur fu mis 

Chwefror yma, ac wrth gwrs bu’r 

oedfaon ar y Sul yn hynod o fendithiol. 

 

Yn ystod y mis a aeth heibio, bu’r 

Cwrdd Merched yng nghwmni’r 

Gweinidog, yn ymrafael am Rhuban 

Glas David Ellis yn eu cyfarfod ym mis 

Chwefror, a bu’r Drws Agored yn trafod 

mwy o hanes Waldo a’i gerddi. 

 

Cyhoeddwyd y rhifyn diweddaraf o 

“Newyddion Bethlehem”, sy’n for o liw 

ac o lun tra’n cofnodi digwyddiadau 

dros y Nadolig ac wedi hynny yn hanes 

Bethlehem. Cymerwch gip arno ar ein 

safle gwe!  

 

Mae’r Cwrdd Gweddi ar Ddydd Gŵyl 

Dewi Sant wedi hen ennill ei blwyf yma 

ym Methlehem, a braf eleni eto ydi cael 

gwahodd pawb i droi i mewn am ysbaid 

i gynnig cyfraniad ar lafar neu ar gan, 

neu hyd yn oed i fyfyrio’n dawel, a 

hynny am 9:30 a.m. ar y 1af o Fawrth. 

Cewch gyfle hefyd i ymweld â wal y 

Festri i edrych ar gyfraniadau’r aelodau, 

mewn unrhyw gyfrwng o’u dewis eu 

hunain ar thema “Gwlad, gwlad”. 

 

Ar Sul cyntaf mis Mawrth daw’r plant i 

dalu eu teyrnged hwy i Dewi Sant, ac fel 

arfer bydd y seddau yn llawn - gwisg 

Gymreig yn gymysg â chrysau peldroed 

neu rygbi Cymru yn llachar ac yn falch 

o’u tras a’u hetifeddiaeth. Bydd cryn 

fynd ar y cawl a’r pice bach wedi’r 

oedfa hefyd coeliwch chi fi! 

 

Sul y Blodau (24ain o Fawrth), bydd 

oedfa arbennig yma yn cofio am Ann 

YSGOL GYNRADD  
GYMRAEG  

TONYREFAIL 

Owen Griffith Jones 
Dip RSL 
Hyfforddiant Piano 
 
Athro piano profiadol, 
proffesiynol gydag agwedd 
bositif a chreadigol. 
Arholiadau ABRSM (Perfformiad 
a Theori) neu am bleser yn unig 
– croeso i bob oedran. 
Cysylltwch a mi i drafod eich 
anghenion. 
 
3 Graig Cottages 
Miskin, Pontyclun 
CF72 8JR 
Prif Ffon : 01443 229479 

Ffon Symudol : 07902 845329 

Griffiths, ac mae’r aelodau wrthi’n 

brysur yn paratoi i gyflwyno darnau o’r 

sioe gerdd “Ann” fel rhan o’r 

gwasanaeth.  

 

Cofiwch yn ogystal am Sioe Ffasiwn 

Kathy Gittins a gynhelir yng Nghlwb 

Golff Radur y 14eg o Fawrth. Bydd 

elw’r noson yn cael ei rannu er budd 

elusennau Bethlehem a Chapel Minny 

Street, Caerdydd. 

 

Mae copiau o “Cerddi Dafydd” , sef y 

diweddar Ddr Dafydd Huws, ar gael ym 

Methlehem, a hynny am gyfraniad o £5, 

a fydd yn ei dro yn cael ei gyflwyno i 

gronfa ac at waith Cymorth Cristnogol.   

 

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  Ymwelwch yn gyson â’r 

safle i chwi gael y newyddion 

diweddaraf am hynt a helynt yr eglwys 

a’i phobl. 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.   

Twrnament Rygbi 

Mae’r tîm rygbi wedi bod yn brysur 

unwaith eto. Aeth tîm bechgyn 

blwyddyn pump a chwech i gaeau 

chwarae, Upper Boat ym Mhontypridd i 

gymryd rhan yn nhwrnament rygbi yr 

Urdd. Roedd yna gystadlu brwd ymysg 

y timau. Chwaraeodd pawb yn wych, a 

braf oedd gweld pawb yn mwynhau pob 

eiliad! Daliwch ati! 

 

Llysgenhadon 

Cafodd Owen Johnson o flwyddyn 5 ei 

ethol fel yr ail Lysgenad yn yr ysgol. 

Rhan o’i waith fydd hybu gwaith y Co-

misiynydd Plant a hawliau plant yn yr 

ysgol, a darganfod beth mae plant yr 

ysgol yn ei feddwl y gellid ei wneud yn 

well gan weithio ar hynny. Rwy’n siŵr 

y bydd ef ac Alice Kelly (Blwyddyn 6) 

yn brysur iawn y flwyddyn yma! 

Croeso 

Croeso nôl i Mrs Nicola Forster i’r ys-

gol. Bydd Mrs Forster yn helpu disgy-

blion nifer o ddosbarthiadau. Hoffwn 

estyn croeso cynnes iddi. 

 

Gymnasteg yr Urdd 

Pob lwc i bedwar o ddisgyblion yr ysgol 

yng nghystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd 

sy’n cael ei gynnal yn Aberystwyth. 

 

Sioe Mathemateg Pen 

Cafodd blynyddoedd 3 i 6 gyfle i weld 

sioe unigryw yn yr ysgol â oedd yn gyfu-

niad o fathemateg pen a gwyddoniaeth! 

Roedd y plant wir wedi mwynhau gan 

ymuno yn y canu yn ystod y perffor-

miad. Roedd y sioe yn ffordd wych o 

ddysgu sut i wneud mathemateg pen yn 

haws a hwyliog. 

 

Heini yn 2013 

Cynhaliwyd diwrnod o hwyl (Fit for 

2013) yng Nghanolfan Hamdden 

Tonyrefail ar y nawfed ar hugain o 

Ionawr i godi ymwybyddiaeth o fyw’n 

iachus. Cafodd blwyddyn 5 gyfle i 

ddysgu llawer am fwyta’n iach, cymryd 

rhan mewn gweithgareddau celf a 

chrefft, gwneud ychydig o ymarfer corff 

a blasu ‘smoothies’ iachus! Diolch yn 

fawr i Amy o Cymunedau’n Gyntaf 

Tonyrefail am ein gwahodd yno ac am 

yr holl adnoddau am ddim â gafodd y 

plant! 

 

Jambori 

Aeth disgyblion blwyddyn 3, 4 a 5 i 

Ganolfan Hamdden y Ddraenen Wen i 

gael hwyl a sbri yn Jambori'r Urdd. 

http://www.gwe-bethlehem.org/
http://www.gwe-bethlehem.org/
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www.mentercaerdydd.org 
029 20 689888 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

Ar nos Lun 18fed o Chwefror daeth 

John Idris Jones, cyfarwyddwr rhaglen 

Ynys Ynni Môn yr holl ffordd o'r ynys 

honno i'n hannerch ar y testun 

"Datblygiadau Carbon isel ar Ynys 

Môn". Rhestrodd nifer ddatblygiadau 

cyffroes ar yr ynys neu yn y mor o'i 

chwmpas fydd yn digwydd dros y 

blynyddoedd nesaf. Mae y llanw o am-

gylch gogledd yr ynys mor gryf fel bod 

tyrbeini tanddwr yn ffordd effeithiol 

iawn o harnesu egni mor ond bydd eu 

h a d e i l a d i  y n  p r o s i e c t  h e r i o l 

iawn!.Soniodd hefyd am y tyrbeini 

gwynt, mae yna ffermydd ar dir a mor ar 

hyn o bryd ond bydd fferm wynt Rhian-

non, rhwng Môn a Manaw, yn llawer 

mwy na'r hyn sydd gennym ar hyn o 

bryd. Bydd yn cynhyrchu pwer sylwed-

dol a bydd rhaid gwneud llawer o waith 

diweddaru ar y adeiladwaith y grid 

cenedlaethol i gludo'r trydan i'r 

cwsmeriaid dros Brydain. 

   Soniodd John hefyd am y cynlluniau 

am yr Wylfa newydd, ac fel bod 

cwmniau byd eang yn dod at ei gilydd i 

gydweithio ar y prosiect anferth hwn. 

Disgwylir creu dros chwe mil o swyddi 

yn ystod y cyfnod o adeiladu yr ad-

weithyddion, a disgwylir cyflogi mil i 

gynnal yr adweithydd. Pwysleisiodd fel 

bod y datblygiadau enfawr yma yn 

bwysig i greu swyddi ac i hybu economi 

Ynys Môn. Ond bydd rhaid rheoli y 

cynlluniau i gyd yn ofalus i sicrhau bod 

y rhan fwyaf o'r swyddi yn mynd i dri-

golion yr ynys a Gogledd Cymru, a 

bydd hyn yn ei dro yn galluogi i bobl 

ifanc yr ardal aros yno, yn lle symud i 

Gaerdydd a dinasoedd eraill! Gall gynl-

lunio gofalus fod yn fuddiol iawn i ddy-

fodol yr iaith yn yr ardal. Felly darlith 

diddorol iawn - y tro nesaf dychwelwn i 

fyd gwyddoniaeth bur a bioleg y gell. 

Tafwyl 2013 

Ddechrau Chwefror daeth y newyddion 

fod Cyngor Caerdydd yn bwriadu torri 

cyllideb Tafwyl yn gyfan gwbl - £20,000, 

yn ogystal â thorri cyllideb gwasanaeth 

gweithgareddau cyfrwng Cymraeg ar 

gyfer plant a phobl ifanc o 10%. Roedd y 

penderfyniad nid yn unig yn peryglu 

dyfodol yr ŵyl yn ei ffurf bresennol, ond 

yn tanseilio ymrwymiad Cyngor Caerdydd 

i’r Iaith Gymraeg, sydd yn destun pryder 

mawr i ni a chymunedau Cymraeg 

Caerdydd. Erbyn hyn mae pryderon 

ariannol gŵyl Tafwyl wedi cilio ar ôl i 

Lywodraeth Cymru gyhoeddi y byddan 

nhw’n rhoi £20,000 i’r digwyddiad. 

Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth 

Cymru a’r Gweinidog dros Addysg a 

Sgiliau, Leighton Andrews am ei 

gefnogaeth ariannol, sydd yn sicrhau 

Tafwyl 2013, a hefyd yn cydnabod 

pwysigrwydd yr Ŵyl a’i chyfraniad 

amhrisiadwy i’r Gymraeg yn ein 

prifddinas. Er ein bod wedi derbyn nawdd 

gan Lywodraeth Cymru eleni, bregus yw 

dyfodol Tafwyl heb gyllid gan Gyngor 

Caerdydd ac rydym yn gofyn i unigolion 

neu gymdeithasau wneud cyfraniad. Mae 

cyfrannu swm, dim ots pa mor fach, yn 

ffordd arbennig o effeithiol o gefnogi 

Tafwyl, gan alluogi ni i gynllunio at 

ddyfodol iach i’r Wyl lwyddiannus hon. 

Mae ffurflen ar gael ar y wefan i wneud 

cyfraniad, neu gyfrannu’n fisol,  anfonwch 

y ffurflen yn ôl at Sara Jones, Menter 

Caerdydd, 42 Lambourne Crescent, Parc 

Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG. 

Diolch yn fawr o flaen llaw am eich 

cefnogaeth. 

 

Rhaglen Hyfforddiant trwy gyfrwng y 

Gymraeg 

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth 

â Chyngor Caerdydd wedi cydlynu 

rhaglen o gyrsiau hyfforddiant cyfrwng 

Cymraeg ar gyfer unigolion sy’n gweithio, 

sy’n astudio neu’n gobeithio dilyn 

gyrfaoedd ym meysydd gofal plant, 

addysg, chwarae neu waith ieuenctid.  

Mae nifer o’r cyrsiau’n cynnig achrediad 

Lefel 2, neu dystysgrif/gymhwyster gan 

Gyrff Cenedlaethol a bydd y ffioedd 

cofrestru yn amrywio o £30 i £80.  Mae’r 

cyrsiau’n cynnwys Hylendid Bwyd, 

Amddiffyn Plant, Iechyd a Diogelwch, 

Hyrwyddo Ymddygiad Positif, Cymorth 

Cyntaf, Gweithio gydag Anableddau, 

Dyfarnu Rygbi URC a mwy, ac ar gael i 

bawb. Mae’r rhaglen lawn ar gael i’w 

lawrlwytho o wefan y Fenter - 

mentercaerdydd.org. Am fwy o 

wybodaeth neu i dderbyn y wybodaeth yn 

e l e c t r o n e g  c y s y l l t w c h  a g 

angharad@mentercaerdydd.org. Mae’r 

holl gyrsiau’n cael eu cynnal mewn 

partneriaeth â Chyngor Caerdydd. 

 

Twitter, Facebook a You Tube 

Cofiwch fod gan y Fenter gyfrifon 

Twitter, Facebook a You Tube, ac rydym 

yn diweddaru’r tudalennau’n aml, felly 

mae’n ffordd hawdd i glywed am yr holl 

newyddion diweddaraf. 

 

Bŵt Camp 

Sesiynau ffitrwydd Bŵt Camp gyda’r 

hyfforddwraig ffitrwydd Catrin Ahmun. 

Bob Nos Fawrth, rhwng 6.30pm a 7.30pm 

yng Nghaeau Llandaf (cyfarfod ger Caffi 

Castan). Cwrs 10 wythnos yn dechrau Nos 

Fawrth, Ebrill 16 (bydd egwyl hanner 

tymor Sulgwyn). £40 am y cwrs 10 

wythnos. Ewch i wefan y Fenter am fwy o 

wybodaeth. Croeso cynnes i bawb. 

 

Cwis y Mochyn Du 

Bydd cwis yn cael ei gynnal Nos Sul, 

Mawrth 24 yn y Mochyn Du am 8pm. £1 

y person. Mae croeso cynnes i bawb! 

Cofiwch fod y cwis ar Nos Sul olaf bob 

mis! 

 

Cwrs Bygi Heini 

Cwrs 10 wythnos newydd yn dechrau 

Ebrill 12fed yng Nghaeau Llandaf  (cwrdd 

yn Caffi Castan) ar fore Dydd Gwener 

10.30am-11.30am. Hyfforddwr y cwrs 

bydd Siân Thomas. Bydd y sesiynau’n 

cynnwys cerdded hamddenol a chyflym a 

bydd ymarferion amrywiol i gryfhau a 

thonio’r cyhyrau. Mae’r cwrs yn addas ar 

gyfer mamau a thadau. £45.50 am y cwrs. 

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru, 

ewch i’r wefan neu cysylltwch â 

ffionrhisiart@mentercaerdydd.org  029 

2068 9888. 

 

Croeso i Sara Mai a Ffion Rhisiart 

Croeso i Sara Mai a Ffion Rhisiart sydd 

wedi ymuno â ni yn y Fenter yn ystod mis 

Chwefror. Bydd Sara, sy’n wreiddiol o 

Harlech, yn gweithio fel Swyddog 

Cynorthwyol i Tafwyl, a Ffion, yn 

wreiddiol o’r ddinas ac yn gyn-ddisgybl 

yn Ysgol Plasmawr, yn gweithio fel 

Swyddog Teulu a Marchnata. Mae’r ddwy 

swydd am gyfnod penodol o chwe mis yr 

un yn rhan o raglen Twf Swyddi Cymru 

Llywodraeth Cymru sydd yn helpu rhai 

sydd rhwng 18 a 24, yn ddi-waith ac eisiau 

cyfle i ennill profiad gwaith. 

 

Diolch yn fawr Awel 

Hoffem ddymuno pob hwyl i Awel Davies 

sydd yn ffarwelio â ni gyd yn y Fenter ar 

ddiwedd mis Chwefror wrth iddi ddechrau 

swydd newydd gyda Chomisiynydd y 

Gymraeg. Ers dechrau gyda’r Fenter, mae 

Awel wedi datblygu rhaglen gynhwysfawr 

a phoblogaidd o gyrsiau a dosbarthiadau i 

oedolion gyda’r dydd a nos, trefnu 

gweithgareddau gwyliau i blant cynradd a 

gofalu am gwis misol y Mochyn Du! Pob 

lwc i ti Awel a chofia gadw mewn 

cysylltiad!   

 

Hanner Tymor Chwefror 

Cafwyd hanner tymor prysur eto yn ystod 

mis Chwefror. Cynhaliwyd 2 Gynllun 

Gofal, 4 safle Bwrlwm, a nifer o weithdai 

amrywiol gan gynnwys Coginio 

Tsieniaidd, Canŵio a Gymnasteg. Rydym 

wrthi’n barod yn llunio amserlen brysur ac 

amrywiol arall ar gyfer y Pasg! Bydd y 

wybodaeth i gyd ar ein gwefan. 
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Ystafell ddwbl ar osod mewn 
bwthyn yn Nyffryn Clwyd - 

ardal yr Eisteddfod 
Genedlaethol Dinbych 2013, 

yn ystod mis Awst  
ac wythnos yr Eisteddfod.   
Cynigir gwely a brecwast 

llawn. 
 

Rhif cyswllt 01824 750 142 

Mae’r Stiwdio wedi bod yn brysur ers y 

flwyddyn newydd yn recordio nifer o 

artistiaid gwahanol a digwyddiadau 

amrywiol.  

   Bydd cyngerdd arall gan Sinfonia 

Cymru yn Acapela nos Iau 7fed o 

Fawrth am 7.30. Cerddoriaeth i 

Bumawd Chwyth fydd i’w chlywed. 

Mae tocynnau yn £5 yr un ac ar gael ar 

y wefan: www.acapela.co.uk neu drwy 

ffonio 02920 891977 Roedd y gyngerdd 

ym mis Chwefror i Bedwarawd 

Llinynnol yn llwyddiant wrth i’r 

gynulleidfa fwynhau cerddoriaeth 

Haydn a Ravel.  

   Ddechrau mis Ebrill bydd ‘4 Poofs 

and a Piano’ yn dychwelyd i Acapela 

am 7.30 nos Wener 5ed o Ebrill. Mae’r 

noson hon yn anaddas i blant o dan 

16oed.  Am docynnau, ewch i’r wefan: 

www.acapela.co.uk  

Ysgol Creigiau 
 

Cyn gwyliau’r hanner tymor, fe aeth 

plant yr Adran Iau ar wibdaith i 

Faenordy Llancaiach Fawr i ddysgu 

mwy am fywyd yn Oes y Stiwartiaid. 

Roedd yn drip gwych gyda’r plant yn 

cael cyfle i gyfarfod â rhai o 

gymeriadau’r Maenordy a chyfle i 

wneud peli o berlysiau yn debyg i’r 

math a fyddai ganddynt yn yr ail ganrif 

ar bymtheg i wella anhwylderau. 

 

Llongyfarchiadau i’r tîm pêl-rwyd a 

ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth sirol 

yr Urdd. Roedd Mrs Stone a Mrs 

Hussey wrth eu boddau gyda 

pherfformiad y tîm. 

 

Cyn gwyliau’r Pasg fe fydd yr ysgol yn 

dechrau ar fenter newydd o’r enw “Yn y 

Parth”. Y nôd yw trefnu’r iard amser 

chwarae i wahanol ardaloedd o 

weithgareddau a fydd yn apelio at 

amrywiol ddiddordebau ac oedrannau. 

Disgyblion Blwyddyn 6 fydd yn gyfrifol 

am drefnu a chynnal y gweithgareddau 

gwahanol. Mae pawb yn edrych ymlaen 

at y fenter newydd yma. Diolch i Mr 

Balbini am weithio’n galed i osod y 

fenter yn ei lle. 

 

Mae’r ysgol wedi cael ei henwebu yn un 

o bymtheg o ysgolion ar draws Prydain i 

ennill gwobr genedlaethol am ei 

defnydd o iai th dramor yn y 

dosbarthiadau. Fe fydd y canlyniadau yn 

cael eu cyhoeddi ym mis Mawrth. 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Gwasanaeth Nadolig 

Cafwyd Gwasanaeth Nadolig ym Moreia 

nos Sul Rhagfyr yr ail. Roedd yn braf  

gweld sawl un a fynychodd yr Ysgol Sul 

wedi dod i’r Gwasanaeth Nadolig. 

Gobeithio iddynt gael bendith. Daeth 

Dean a Carys  Evans, Indeg a Teilo a 

mamgu sef Mrs Llinos Swain i wneud 

eitem.  Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd 

i’r Gwasanaeth    

  

Eglwys Sant Barnabas 

Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau yn Egl-

wys Sant Barnabas  ar y nos Fercher cyn y 

Nadolig. 

  

Marwolaethau 

Roedd pawb yn flin i glywed am farwol-

aeth Mrs Jaqueline Edwards  Fferm Hen-

dre-ifan–goch ar Rhagfyr 22ain a Mrs 

Dionne Forte Cambrian Avenue ar Rhag-

fyr 24ain. Anfonwn ein cydymdeimlad a’n 

dymuniadau gorau i’r ddau deulu.   

 

Cefnogi Tŷ Hafan 

Llongyfarchiadau i’r Dosbarth Gwnio sy’n 

cyfarfod ar nos Fawrth  am godi £1,300 er 

budd Tŷ Hafan.  Bu’r merched wrthi’n 

brysur yn gweu dynion eira a chracers a 

gwneud blychau Nadoligaidd a’u gwerthu 

er budd Tŷ Hafan. Fe garai’r merched 

ddiolch yn fawr iawn i’w cyfeillion sydd 

wedi bod mor barod i’w gwerthu unwaith 

eto ac i’r bobl a fu mor garedig a’u prynu . 

Diolch yn fawr iawn i bawb. 

 

Marwolaeth 

Roedd pawb yn flin i glywed am farwol-

aeth Mrs Mary Evans, Meadow Street. Ni 

chafodd Mary iechyd da ers sawl 

blwyddyn  ond llwyddodd fynd allan i 

siopa ac ati a mynychodd Moreia ar y Sul. 

Anfonwn ein cydymdeimlad at Brian ei 

gŵr a’r teulu yn eu profedigaeth. Daeth 

tyrfa fawr i’r angladd yn Amlosgfa Llan-

grallo gyda Mr Steve Vargas Tonyrefail 

yn gwasanaethu.   

 

Ennill Gwobr 

Llongyfarchiadau mawr i Marc a Carol 

Dudding perchnogion y siop sglodion 

"Queen's Kitchen" yn y Stryd Fawr ar 

ennill gwobr cyntaf loteri misol Undeb 

Rygbi Cymru (mis Ionawr) gwerth 

£3500.  Mae eu mab, Gareth, yn priodi 

yn fuan ar ynys Cyprus ac mae'r arian 

mynd i fod o help mawr iddynt. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu 

grŵp i edrych ar ddyfodol yr Eisteddfod 

Genedlaethol, ac ar hyn o bryd, mae’r 

grŵp yn cynnal  ymgynghoriad 

cyhoeddus, gan gysylltu gyda nifer o 

unigolion.  Mae’r Eisteddfod yn annog yn 

gryf pobl i ymateb i’r ymgynghoriad 

hwn, i leisio’u barn am y Brifwyl ac am y 

prosiect cymunedol sy’n rhan mor 

allweddol o’r paratoadau ar gyfer yr 
wythnos ei hun. 

   Credir fod y grŵp yn trafod ac yn 

ystyried canoli’r Eisteddfod ar ddau safle 

parhaol gan effeithio ar ddylanwad wrth 

symud o le i le i wahanol ardaloedd ar 

draws Cymru. Mae’r drafodaeth yn 

edrych ar gynnal yr Eisteddfod mewn 

safleoedd parhaol ddwywaith allan o bob 

pedair blynedd, a byddai hyn yn rhoi 

llawer llai o gyfle i awdurdodau lleol  

wneud cais i groesawu’r ŵyl. 

   Mae gallu’r Eisteddfod Genedlaethol i 

ymweld ag ardaloedd gwahanol yng 

Nghymru yn allweddol yn y gwaith i 

geisio sicrhau dyfodol ffyniannus i’r 

Gymraeg.  Mae anghenion pob ardal yn 

wahanol, a’r budd a ddaw o roi cartref i’r 

Eisteddfod yn amrywio o le i le.  Newid 

agwedd at yr iaith yw’r gobaith drwy 

gynnal yr Eisteddfod mewn ardal fel 
Blaenau Gwent, ond mae rôl yr 

Eisteddfod mewn ardal fel Sir 

Gaerfyrddin yn wahanol iawn. Nid oes 

unrhyw ddigwyddiad na phrosiect arall a 

all roi’r fath hwb i ardal na’r fath broffil 

i’r Gymraeg a’n diwylliant, ac a all ddenu 

tua 150,000 o ymwelwyr i ran wahanol 

o’n gwlad bob blwyddyn gan roi hwb 

economaidd gwirioneddol i ardal mewn 

cyfnod mor hir o gyni economaidd. 

    Mae cyfle gan y cyhoedd i ddatgan 

barn ar ddyfodol yr eisteddfod drwy 

a n f o n  s y l w a d a u  a t  

meinir.thompson@cymru.gsi.gov.uk neu 

i’w sylw hi yn Adolygiad yr Eisteddfod 

Genedlethol, Isadran y Gymraeg, 3ydd 

Llawr, Llywodraeth Cymru, Parc 

Cathays, Caerdydd CF10 3NQ erbyn 31 

Mawrth fan bellaf. 

Dyfodol yr Eisteddfod 
Genedlaethol 

http://www.acapela.co.uk
http://www.acapela.co.uk
mailto:meinir.thompson@cymru.gsi.gov.uk
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG EVAN 

JAMES 
 

Diolch a chroeso ’nôl 

Diolch yn fawr iawn i Miss Hazel 

Williams am ei gwaith caled yn ystod ei 

chyfnod yn yr ysgol.  Helpodd y plant 

meithrin newydd i setlo ac ’rydym yn 

siŵr y bydd disgyblion dosbarth 1 yn 

gweld ei heisiau yn fawr.  Dymuniadau 

gorau iddi ac wrth ffarwelio â hi, 

’rydym yn croesawu Mrs. Nia Lockett 

yn ôl i’r ysgol ar ôl ei chyfnod 

mamolaeth. 

 

O gwmpas y dosbarthiadau 

Bu dosbarthiadau 1, 2, 3 a 4 yn dilyn eu 

thema ‘Cestyll a Dreigiau’.  Cafodd 

plant dosbarthiadau 1 a 2 ‘wledd yn y 

castell’ yn yr ysgol : gwnaethon nhw 

fwynhau bwyta bara, caws a grawnwin; 

ac aeth disgyblion dosbarthiadau 3 a 4 i 

Gastell Caerffili. Cawson nhw hwyl yn 

chwilio am nodweddion y castell e.e. 

tyrrau, ffos, baner ac fe gawson nhw 

bicnic yn Y Neuadd Fawr. Bu plant 

dosbarthiadau 3 a 4 hefyd yn edrych ar 

luniau o ddreigiau o Tsieina a chreu rhai 

eu hunain. 

‘Archarwyr’ (superheroes) oedd thema 

dosbarthiadau 5, 6 a 7  y tymor diwethaf 

ac ychydig ddyddiau cyn y gwyliau 

hanner tymor daeth y plant i’r ysgol 

mewn gwisgoedd arbennig ar gyfer 

parti. Cafwyd cyfle i wylio dawns 

archarwyr pob dosbarth; a daeth Bardd 

Plant Cymru Eurig Salisbury i gynnal 

sesiwn gyda phlant o ddosbarthiadau 6 a 

7. Gwnaethon nhw ddysgu sut mae 

Eurig yn ysgrifennu cerddi a wedyn 

ysgrifennodd y plant ddwy gerdd – “Mr. 

Racŵn” a “Mrs. Pelican”. Diolch yn 

fawr Eurig. 

   “Tywydd eithafol” oedd thema 

dosbarthiadau 8, 9 a 10 yn ystod y 

tymor aeth heibio a bu’r plant yn ffodus 

iawn i gyfarfod â Lowri Morgan. Cyn 

iddi ddod i’r ysgol bu’r plant yn gwneud 

gwaith ymchwil ac yn gwylio’r 

rhaglenni teledu y bu Lowri yn eu 

recordio wrth iddi baratoi i deithio i’r 

Arctig a thra ’roedd hi yno.  Cafwyd 

sesiwn ddifyr o holi ac ateb cwestiynau 

ac fe gafodd y plant eu hysbrydoli gan 

Lo wr i  wr t h  i d d i  sô n  a m e i 

hanturiaethau. Diolch yn fawr Lowri. 

“ Yr Oriel Gelf ” oedd thema 

dosbarthiadau 11, 12 a 13 ac aeth y 

plant i Amgueddfa Caerdydd i astudio 

g wa i th  ce l f  yr  Argra f f iad wyr 

(Impressionists). Mae’r disgyblion yn 

gweithio ar baentiadau tebyg i rai Monet 

a Renoir ac maen nhw’n gobeithio 

cynnal  eu harddangosfa eu hunain cyn 

bo hir. 

 

Yr Urdd 

Bu dosbarthiadau 8, 9 a 10 i Jambori Yr 

Urdd yng Nghanolfan Hamdden Y 

Ddraenen Wen. Gwenda Owen oedd yn 

diddanu ac yn arwain y canu. Pob hwyl i 

ddisgyblion yr ysgol fydd yn cystadlu 

yn Eisteddfod Gylch Yr Urdd a diolch i 

Mrs. Beti Treharne am fod yn feirniad 

yn eisteddfod yr ysgol unwaith eto eleni; 

ac enillodd tîm rygbi’r ysgol ddwy gêm 

yn nghystadleuaeth Yr Urdd. 

 

Elusen Macmillan 

Elusen yr ysgol eleni yw Macmillan a 

daeth cynrychiolwyr o’r elusen i’r ysgol 

i dderbyn siec am £520. Da iawn blant 

am gasglu’r holl arian. 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i 

Liz ac Ioan Rees a’r teulu ar golli mam 

Liz yn sydyn iawn. Roedd Mrs Myra 

Lewis yn byw yn Nhonyrefail a bydd yn 

gadael bwlch mawr ar ei hôl yn yr ardal. 

Estynnwn yr un cydymdeimlad i deulu 

Merfyn Thomas o Lanilltud Faerdref a 

fu farw ddechrau Mis Chwefror yn 

Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Brodor 

o ardal Llanelli oedd Merfyn ac roedd 

yn ddarlithydd Mathemateg yng 

Ngholeg Prifysgol Morgannwg. 

 

Dyweddïo 

Llongyfarchiadau i Dewi a Leah ar eu 

dyweddïad. Mab Geraint a Caroline 

Rees, Penywaun yw Dewi ac mae Leah 

yn hanu o Bontypridd. Mae’r ddau’n 

athrawon - Dewi yn dysgu yn Ysgol 

Gymraeg Coed y Gof, Caerdydd a Leah 

yn athrawes yn Ysgol Gymraeg 

Penallta, Ystrad Mynach. 

   Mae Eifiona a Cliff Hewitt wrth eu 

boddau i gael cyhoeddi dyweddïad eu 

merch Carys i Darren Brown o 

Gaerdydd. Mae Carys yn gweithio i’r 

Cynulliad a Darren yn Ymgynghorydd 

Cynllunio. Dymuniadau gorau i’r ddau 

bâr ifanc. 

 

Yn Yr Ysbyty 

Dymunwn yn dda i Marilyn Watkins 

sydd yn Ysbyty Cwm Rhondda yn 

Llwynypia yn dilyn cwymp yn y Cartref 

yng Ngarth Olwg. Gobeithio y byddwch 

yn ôl ymhlith eich ffrindiau yn fuan. 

 

Cnoi Draenogod 

Nos Wener y cyntaf o Chwefror fe 

ddaeth pedwar o bobl ifanc talentog 

iawn i Ganolfan Garth Olwg i’n 

diddanu. Perfformiad mewn pennill a 

chân am arferion y Romani oedd yr 

arlwy. Roedd y pedwarawd dawnus, sef 

Rhys Iorwerth, Osian Rhys Jones, Anni 

Llŷn a Llŷr Gwyn Lewis yn barddoni a 

chanu am y gorau. Roeddwn yn gwybod 

am dalent gerddorol Anni Llŷn ond sioc 

o'r mwyaf oedd gweld y Prifardd Rhys 

Iorwerth yn byseddu’r allweddellau - 

mor gelfydd. 

 

Y TABERNACL 
Merched y Tabernacl 

Y pumed o Chwefror aeth nifer o 

aelodau i Neuadd Dewi Sant yng 

Nghaerdydd i gyngerdd awr-ginio gan 

Gerddorfa Symffoni’r Coleg Cerdd a 

Drama. Y darn cyntaf o dan arweiniad 

brwdfrydig David Jones oedd Y Preliwd 

gan Debussy. Fe ymunodd myfyrwyr 

talentog iawn â’r Gerddorfa ar gyfer yr 

ail ddarn gan Khachaturian. Mae Máté 

Rácz yn fyfyriwr blwyddyn ola’ yn y 

coleg ac yn enedigol o Hwngari. Cafodd 

y gynulleidfa ei swyno’n llwyr gan ei 

ddawn, ac rwy’n siŵr y byddwn yn 

clywed rhagor am y cerddor dawnus 

hwn. Ar ôl y gyngerdd  roedd yn rhaid 

cael paned i roi’r byd yn ei le cyn troi 

am adre.  Ein cyfarfod nesaf fydd 

ymweliad â’r Theatr Newydd ddydd Iau, 

Mawrth 11eg. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Elwyn a Carys Davies a’r teulu ar 

farwolaeth mam Elwyn yng Nghastell 

Newydd Emlyn ar ôl cyfnod o waeledd 

hir. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis 

Mawrth 

Mawrth 3ydd Oedfa Gymun o dan ofal 

ein Gweinidog 

Mawrth 10fed Y Parchedig Aled 

Edwards a phlant yr Ysgol Sul 

Mawrth 17eg Mr Emlyn Davies 

Mawrth 24ain Dr Keith Rowlands 

Mawrth 31ain Y Parchedig Eirian Rees 

 

Eurig Salisbury 
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CORNEL  

Y  P LANT 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Shirley Jones 

Pob dymuniad da i Shirley Jones sy 

wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty’n ddi-

weddar. Da iawn clywed eich bod yn 

gwella Shirley. 

 

Theatr newydd i Donyrefail 

Mae’r cynlluniau’n mynd yn eu blaen i 

agor theatr yn Nhonyrefail.  Yn anf-

fodus, mae deiseb wedi cael ei sefydlu i 

wrthwynbeu’r datblygiad oherwydd 

problemau parcio.  Gobeithio bydd dar-

llenwyr y Tafod yn cael cyfle i leisio 

barn o blaid adnodd pwysig i 

Donyrefail. 

Eisteddfod y Dysgwyr 
 

Nos Wener, 15 Mawrth, 2013, 7pm.  

Canolfan Gartholwg,  

Pentre’r Eglwys. 

         

Mae’r wybodaeth am y cystadlaethau ar 

gael yng Nghylchgrawn Dysgwyr 

Canolfan Morgannwg. Os hoffech gael 

copi o’r Cylchgrawn gofynnwch i’ch 

tiwtor neu cysylltwch â Ifan Dylan, 

idylan@glam.ac.uk . 01443 482555 

NANSI VALENTINE 
YNYSYBWL 

 
Os byw ac iach, bydd Nansi yn dathlu ei 

phen-blwydd yn gant oed Ddydd Gŵyl 

Dewi, Mawrth y Cyntaf, eleni. 

   Dyma wraig annwyl sydd wedi byw 

ym mhentref Ynysybwl, ger Pontypridd, 

ar hyd ei hoes hir. 

   Fe’i magwyd yn Eglwys Jerwsalem 

(MC) ac yn ddiwedddarach yn addoli yn 

Noddfa Eglwys Gymraeg Ynysybwl. 

   Bellach mae’n gaeth i’w chartref ac 

Elisabeth ei merch yn gofalu amdani 

ond cyn hynny roedd yn weithgar iawn 

gyda gwaith yr Arglwydd – yn gefnogol 

i elusen Cymorth Cristnogol a’r 

Weinidogaeth Iachau. 

   Yn wraig ddefosiynol – mae hi’n 

siarad gydag Iesu Grist bob dydd. 

Gwelir pentwr o lyfrau Cymraeg o’i 

hamgylch a Radio Cymru a S4C wedi 

bod yn gwmni cyson ar hyd y 

blynyddoedd. 

   Llongyfarchiadau calonnog Nansi. 

Gwilym Dafydd 

Digwyddiadau Cymraeg  
yn y Gymuned 

 

Bore Coffi, Leekes, Pontyclun (yn y 

caffi) 11am bob dydd Gwener 
 

Prynhawn Coffi, Y Miwni, Pontypridd 

12pm bob dydd Iau 
 

Noson Gymraeg, Clwb y Bont, 

Pontypridd 7pm – 9pm bob nos Lun. 
 

Cymdeithas Gymraeg Ton-teg, Festri 

Capel Salem, 7pm – 8.30pm bob nos 

Wener (ddim yn ystod gwyliau ysgol) 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 19 Mawrth 2013 

Ar Draws 

1.  Rholio (7) 

4.  Un nad yw’n grefyddol (5) 

7.  Gwasgfa (7) 

8.  Cysylltieidig (5) 

9.  Dynesiad (6) 

12.  Nwyddau sy’n mynd tramor 

(8) 

15.  Diferu (8) 

17.  Blodyn cyffredin (6) 

18.  Cyfrwys (5) 

21.  Mentro (7) 

22.  Gofidio (5) 

23.  Llyfr hanes (7) 

 

I Lawr 

1. Llewyrchiad (8) 

2. Maen gwerthfawr (6) 

3. Gohirio (4)  

4.  Achosi (4) 

5.   Arbennig iawn (7) 

6.   Saltring (4)  

10.  Peth yn y genau (5)  

11. Llwfr (5) 

13. Yn gosod safon (8)   

1   2   3 4 4  5  6 

             

  7           

        8     

9     10  11 11 13    

     12       13 

  14           

15         16    

19    18   17      

18    19 25 20       

    21         

             

22      23       

Atebion Chwefror 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

14.  Copiio  (7) 

16.  Diystyru (6) 

18.  Gyrr (4) 

19.  Bwrw  (4) 

20.  Stôr (4) 

 

 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

  

1 O D  LL U  E H U D O 6 

D  I  O  B  O  E  C 

I R L A S  E I FF T I W R 

H  Y  G  R  I 12 F 13 E 

E I S T E DD F A 11 M I R I 

U    I 16 A 17 C  W  G 

R E C O R D  P E T R O L 

B  R 24 A  U  I    E 

R E I S 18 FF R A M W A I TH 

A  G  T 25 DD  I  DD  R 

W E L D Y M A  A D A R A 

F  Y  L  S  I 23 S  U 

34 O N N E N  Y D  U S  

GŴYL PENCERDD GWALIA 
Ebrill 13eg 2013      

PENYBONT-AR-OGWR 
 
Gan mlynedd yn ôl, ar Fawrth 19eg 1913, bu 

farw John Thomas, Pencerdd Gwalia, un o 

delynorion mwyaf Ewrop yn y 19 ganrif. 

   Ddydd Sadwrn, Ebrill 13eg, cynhelir Gŵyl 
Pencerdd Gwalia i gofio gwaith y telynor o 

Benybont-ar-Ogwr. Bydd Cyngerdd yr Ŵyl 

yng Nghapel y Tabernacl, Penybont  am 7:30 

gyda Catrin Finch, Hannah Stone, Gary 

Griffiths (bariton) a Chôr Capel y Tabernacl yn 

cymeryd rhan.  

   Yn ganolog i’r dathlu, cynhelir dwy 

gystadleuaeth i berfformio cerddoriaeth John 

Thomas – y naill i rai o dan 17 oed, a’r llall o 

dan 25. Catrin Finch a Katherine Thomas (Prif 

Delynores Cwmni Opera Cymru) fydd y 
beirniaid, a byddant yn rhoi Dosbarthiadau 

Meistr i’r  cystadleuwyr.  

   Cynhelir y rhagbrofion ym Merthyr Tudful ar 

Mawrth 23ain, ac yng  Nghaernarfon ar Ebrill 

3ydd. Yn Theatr Sony, Coleg Penybont y 

cynhelir y gystadleuaeth derfynol. Bydd yn 

dechrau am 11am ddydd Sadwrn, Ebrill 13eg, 

gyda Dosbarth Meistr gan Catrin Finch yn 

dilyn. 

   Ganwyd John Thomas ym Mhenybont-ar-
Ogwr ddydd Gŵyl Ddewi 1826, mewn tŷ a 

arferai sefyll lle mae  Swyddfa’r Post yn y dref 

heddiw,   yn fab  i John a Catherine Thomas. 

Teiliwr oedd ei dad, ac roedd yn gerddor 

medrus yn ei amser hamdden. Daeth ei fab 

hynaf yn gerddor wrth ei alwedigaeth, ac yn 

delynor i'w Mawrhydi, y Frenhines Victoria, ac 

i’w mab, Edward VI. Bu John Thomas farw yn 

Llundain ar y 19eg o Fawrth 1913. Gwnaed ef 

yn  “Bencerdd Gwalia” yn Eisteddfod Aberdâr 

yn 1861 am ei gyfraniad i gerddoriaeth Cymru. 
   Bu rhai o gyfansoddiadau John Thomas, 

megis "Bugeilio'r Gwenith Gwyn" a "Ffarwel y 

Telynor",  yn sail i repertoire telynorion yng 

Nghymru a thramor am genedlaethau. 

   Coleg Telyn Cymru,  sydd yn trefnu’r 

dathliadau, a da yw dweud i’r Beirniaid, Catrin 

Finch a Katherine Thomas, fynychu  cyrsiau 

Coleg Telyn Cymru yn rheolaidd pan yn blant.    

Elinor Bennett yw  Cadeirydd y Pwyllgor 

Llywio, sy’n cynnwys Meinir Heulyn, Gillian 

Green,  Caryl Thomas, Ann Griffiths a Tim 
Creighton-Griffiths.  

   Dywedodd Elinor Bennett: 

“Rydym yn trefnu Gŵyl Pencerdd Gwalia er 

mwyn dathlu bywyd a gwaith  un o delynorion 

mwyaf dylanwadol Ewrop yn y 19eg ganrif a 

lledaenu gwybodaeth am y myrdd o weithiau a 

gyfansoddodd John Thomas. Pa ffordd well i 

wneud hynny na thrwy drefnu cyngerdd, dwy 

gystadleuaeth a dosbarthiadau meistr i 

delynorion ifainc? 

   Ceir manylion ar y wefan: 
 www.gwylpencerddgwalia.com  

Mae tocynnau ar gael gan Lowri Phillips  

gwynphillips75@googlemail.com 

07990 632763 

http://www.gwylpencerddgwalia.com/
mailto:gwynphillips75@googlemail.com
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Ysgol Dolau 

Chwaraeon 

Croesawyd tim pêl-rwyd Ysgol Gynradd 

Dolau i’r ysgol brynhawn Gwener, 

Chwefror 8fed. Ysgol Gynradd Dolau a 

fu’n llwyddiannus y tro hyn ond roedd y 

plant yn  hapus iawn i weld eu ffrindiau 

newydd yn ogystal â chael cyfle gwych i 

ymarfer eu sgiliau pêl-rwyd cystadleuol.  

Diolch i Mrs Hulse a Mrs Burrows am 

eu hyfforddi. 

   Llongyfarchiadau i dîm rygbi’r ysgol 

am gyrraedd y rownd gyn-derfynnol yn 

nhwrnament rygbi’r Urdd a gynhaliwyd 

ar Chwefror 7fed.    Da iawn i bob un a 

gymerodd rhan. Diolch yn fawr i Mr 

Williams a Mr Jones am eu holl gwaith 

caled yn eu hyfforddi. 

 

Disgo Santes Dwynwen 

Unwaith eto eleni cawsom ddisgo 

Santes Dwynwen llwyddiannus iawn yn 

neuadd yr ysgol.  Hyfryd oedd gweld y 

plant i gyd wedi gwisgo mewn ffrogiau 

pert a’u dillad smart.  Gobeithio roedd 

pawb a oedd yn edrych am gariad wedi 

llwyddo! 

 

Diolch 

Diolch i Miss Bethanie Hayes a fu’n 

gweithio yn yr ysgol gyda disgyblion y 

Cyfnod Sylfaen.  Mae Bethany yn gyn-

ddisgybl o’r ysgol sydd â diddordeb 

gweithio gyda phlant ifanc.  Bu Miss 

Hayes yn gweithio gyda phlant meithrin 

a derbyn dosbarth 2 ac yna symudodd at 

blant derbyn a blwyddyn un yn nosbarth 

4.  Dymunwn pob dymuniad da iddi 

gyda’i chwrs. 

 

Kerbcraft. 

Mae disgyblion o flwyddyn 2 wedi 

dechrau dilyn cwrs Kerbcraft.  Maent yn 

dysgu rheolau’r ffordd fawr a pha fath o 

beryglon a geir wrth y ffordd.  Bydd 

grwpiau yn mynd allan gydag arwein-

wyr i wneud gwahanol weithgareddau.  

Pob hwyl iddynt hwy. 

 

Caerleon 

Gan mai thema yr Adran Iau y tymor 

hwn yw’r Rhufeiniaid, aethant ar drip i 

Amgueddfa’r Lleng Rhufeinig yng 

Nghaerleon ar Chwefror 18fed.  Cyfle 

gwych i ddysgu am sut oedd y 

Rhufeiniaid yn byw.  

Cadwch Gymru’n Daclus 

Mae Ysgol Dolau yn falch o fedru 

cyhoeddi eu bod wedi cyrraedd y rhestr 

fer am Wobrau Cymru Daclus 2012.  

   Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yw 
noddwyr y seremoni wobrwyo a 

Chadwch Gymru’n Daclus yw’r  

trefnwyr. Mae’r gwobrau’n ffordd o 

gydnabod grwpiau, ysgolion a 

sefydliadau ledled Cymru sydd wedi 

gweithio’n galed i wella eu hamgylchedd 

lleol. 

   Gwahoddir Ysgol Dolau i’r seremoni 

wobrwyo fawreddog yn Adeilad y Parid, 

Bae Caerdydd y 27ain Chwefror 2013 lle 

bydd John Griffiths, Gweinidog yr 
Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy yn 

cyhoeddi enwau’r enillwyr. 

   Roedd saith categori ar gyfer y 

gystadleuaeth ac mae Dolau wedi 

cyrraedd y rhestr fer yn y categori Gwobr 

Arloesi wrth Ailgylchu a noddir gan D.S. 

Smith Recycling a ddywedodd hyn am y 

gwobrau: 

“Mae’n bleser o’r mwyaf gan D.S. Smith 

Recycling fod yn bartneriaid yng 

Ngwobrau Cymru Daclus 2013. Nod y 
wobr Arloesi wrth Ailgylchu yw 

cydnabod y grwpiau, ysgolion neu 

sefydliadau hynny sydd yn defnyddio 

menter ac arloesedd i wneud 

gwahaniaeth i’r amgylchedd lleol yn 

ogystal ag i’w gweithgareddau hwy eu 

hunain.”  

 

Glanhau Llanharan! 

Cafodd Ysgol Dolau ddigon o’r holl 

sbwriel oedd wedi’i gwasgaru ar draws y 
pentref ac er mwyn profi faint roeddem 

yn casáu’r sbwriel, fe wnaethom drefnu 

diwrnod glanhau Llanharan! Fe wnaeth 

plant blwyddyn 3 a 4 o’r adran Saesneg a 

Chymraeg, staff a rhieni fentro mas yn y 

tywydd ofnadwy i dargedi wahanol 

ardaloedd o gwmpas y pentref. 

Gweithiom i gyd yn galed yn glanhau 

parc a maes parcio Canolfan Gymunedol 

Bryncae, Parc Trenos, parc Canolfan 

Adloniant Llanharan a thir Ysgol Dolau. 
Roedd pawb yn gobeithio byddai eu 

gweithredoedd yn dangos i weddill y 

gymuned faint o broblem yw sbwriel a’u 

annog nhw i ddechrau eu gwaredu yn 

gywir. 

   Mae gan Lanharan broblemau sbwriel 

tebyg i lawer o lefydd eraill yng 

Nghymru. Diolch i Ysgol Dolau mae’r 

mater yn cael ei dargedu. Rydym yn 

gobeithio parhau gyda diwrnodau casglu 

sbwriel bob tymor a byddwn yn gwahodd 
gwirfoddolwyr i ymuno â ni. Mae’n 

rhaid i ni gyd weithio gyda’n gilydd er 

mwyn edrych ar ôl ein cymuned ac 

amgylchfyd.   

Clwb Pêl-droed Caerdydd  

Yn  ystod y tymor mae Clwb Pêl-droed 

Caerdydd wedi dod i fewn i wneud 

sesiynau gyda disgyblion blwyddyn 5.  

Mae’r disgyblion wedi dysgu llawer o 
sgiliau gwahanol wrth wneud 

gweithgareddau hwylus a diddorol.  Yr 

wythnos ddiwethaf cawsom dwrnamaint 

Cwpan y Byd, lle roedd pedwar tîm yn 

chwarae yn erbyn ei gilydd, ac yn cael 

pwyntiau ychwanegol am ddathlu fel tîm 

pan roeddent yn sgorio!  Roedd rhai 

dathliadau creadigol iawn!  Mae’r plant 

wedi mwynhau ac wedi dysgu sgiliau pêl 

newydd a gweithio fel tîm. 

 

Sialens Craen 

Daeth peirianwyr i fewn i ddosbarth 

blwyddyn 5 i wneud sialens craen gyda’r 

plant.  Y sialens oedd creu craen cryf yn 

defnyddio papur, ychydig o nytiau a 

bolltau a thap selo.  Pwrpas y diwrnod 

oedd cael hwyl a dysgu pa siapiau 3D 

sydd yn gryf.  Fe ddysgodd y dosbarth 

fod trionglau o fewn siâp 3D yn ei 

gryfhau.   

Annwyl Olygydd, 
 
A oes gan eich darllenwyr brofiad o 

wasanaethau’r Samariaid y bydden 

nhw’n barod i’w rhannu?  

   A oedd hi’n hawdd derbyn gwasanaeth 

yn Gymraeg neu a oedd rhwystrau? Pa 

effaith gafodd hynny arnyn nhw? A 

oedden nhw’n fodlon â’r gwasanaeth, 

neu a oes ganddyn nhw negeseuon am y 

ffordd y gellid gwella’r ddarpariaeth 
Gymraeg?  

   Dyma’r cwestiynau y mae Samariaid 

Cymru yn awyddus i gael atebion iddyn 

nhw ac maen nhw wedi comisiynu tîm o 

ymchwilwyr o Estyn Llaw i wneud y 

gwaith. Bwriad yr ymchwil yw bwrw 

golwg ar y berthynas rhwng y Samariaid 

a siaradwyr Cymraeg. 

   Yma yn Estyn Llaw rydyn ni’n 

awyddus i siarad â phobl sydd wedi 

cysylltu â’r Samariaid neu deuluoedd 
iddynt a all ddweud wrthon ni sut brofiad 

gawson nhw, boed hynny’n ganmoliaeth 

neu’n gŵyn.  

   I wybod mwy am yr ymchwil a sut i 

gymryd rhan, mae croeso mawr i 

ddarllenwyr gysylltu â Siwan Tomos o 

brosiect Estyn Llaw  yn Iaith: Y 

Ganolfan Cynllunio Iaith ar 01239 

711668 neu siwan.tomos@iaith.eu. Caiff 

pob cyswllt a chyfraniad eu trin yn hollol 

gyfrinachol. 
   Edrychaf ymlaen yn fawr at glywed 

gan unrhyw un sydd â diddordeb  

cymryd rhan cyn dydd Gwener, Mawrth 

15. 

   Yn gywir,      

Siwan Tomos. Rheolwr Prosiect 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol  

Gymraeg  
Llantrisant 
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Ysgol y Dolau yn Casglu Sbwriel 

Ysgol Llantrisant yng Nghaerleon 

Hwyl ym Mwrlwm Menter Caerdydd (Tud 7) 

Côr Godre’r Garth 

Cynhaliwyd cyngerdd llwyddiannus iawn gan Gôr Godre’r 

Garth gyda Seindorf Dinas Caerdydd yn Eglwys y Drindod, 

Penarth. Yn rhan gyntaf y gyngerdd cafwyd darnau unigol gan 

y Côr a’r Band gyda blas Nadoligaidd i’r arlwy.  

   Yn ail hanner y gyngerdd perfformiwyd Coro Angelicus, a 

gyfansoddwyd gan yr arweinydd, Eilir Owen Griffiths, gyda 

Bethan Roberts a Lowri Jones yn canu’r telynau. Dyma’r tro 

cyntaf i’r Band a’r Côr ddod at ei gilydd ac roedd y cyfuniad 

yn creu sain gwefreiddiol. Cafwyd ymateb brwdfrydig gan y 

gynulledifa. 

   Mae Côr Godre’r Garth yn paratoi i ymuno â Côr Ger y Lli a 

Chôr y Drindod Dewi Sant i ganu yng Ngŵyl Cerddoriaeth 

Gysygredig y Byd yn Llanbedr Pont Steffan y 23ain Mawrth. 

Byddant yn canu Offeren Heddwch, Karl Jenkins, o dan 

arweiniad y cyfansoddwr.       
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

Celf-Oriel Myrddin 

Cafodd dosbarth lefel A Celf, Ysgol 

Gyfun Garth Olwg gyfle i fod yn rhan o 

gystadleuaeth cerdyn post, Prifysgol 

Cymru y Drindod Dewi Sant. Y wobr 

oedd “iPad Mini” i’r enillydd. Cafodd y 

gwaith ei arddangos yn stiwdio Oriel 

Myrddin, Caerfyrddin.  

  Roedd gwaith y myfyrwyr yn cael ei 

arddangos gyda gwaith artistiaid fel 

Iwan Bala, Gwenllian Beynon a Osi 

Rhys Osmand. Enillodd Sarah Matthews 

o’r Ysgol yr ‘iPad Mini’. Osi Rhys 

O s mo n d  o e d d  yn  b e i r n i a d u ' r 

gystadleuaeth.  (Llun tudalen 1). 

  Yn ystod y cyflwyniad, penderfynodd 

Huw Fflash gyflwyno gwobr arbennig 

ac fe’i henillwyd gan un arall o’n 

disgyblion, Amy Jo Langdon!!  

Diwrnod ardderchog yn wir  i 

ddisgyblion Ysgol Gyfun Garth Olwg. 

 

Menter Newydd Cynllun ‘Clust’ 

Yn dilyn trafodaethau y Cyngor Ysgol o 

ran ymdrin â bwlian, fe wahoddwyd 

Jane Harries i’r Ysgol. Fe dreuliodd 

nifer o ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 

ddiwrnod cyfan yn ei chwmni yn cael eu 

hyfforddi i fod yn fentoriaid cyfoedion. 

Eisoes mae’r disgyblion wedi cynllunio 

bathodynnau ar gyfer y criw ac fe 

fyddan nhw’n dechrau ar eu gwaith o 

fod yn glust i’w cyd-ddisgyblion yn 

fuan iawn!     

 

Rhys Britton-Beiciwr o Fri! 

Ym mis Ionawr ces i wahoddiad i fynd i 

felodrom Casnewydd.  Gwnes i rasio yn 

y ras ‘Icebreaker’ sydd yn cynnwys tri 

rownd.  Mae’r ras ar gyfer beicwyr hyd 

at 16 oed.  Mae pobol o bob cwr o’r 

wlad yn dod i’r felodrom i gystadlu yn 

erbyn ei gilydd.  Roedd yn ddiwrnod 

cyffrous ac roedd pawb oedd yna yn 

nerfus iawn.  Yn ystod y gaeaf roeddwn 

yn gweithio'n galed trwy ymarfer a 

chanolbwyntio ar y ras.  Yn sicr 

roeddwn yn awyddus i ennill y ras, gan 

taw dyma’r ras gyntaf nôl ar ôl y gaeaf 

garw.  Mi oedd y ras yn un cyflym llawn 

cyffro ac ansicrwydd, beth all ddigwydd 

mewn ras tair lap?  Roedd y linell terfyn 

yn dod yn agosach a defnyddiais fy holl 

egni i wthio’m nerth trwy fy nghoesau a 

gwthio trwyodd i ennill y ras!  Roeddwn 

yn wên o glust i glust. Roedd y gwaith 

caled wedi talu. Yn ystod y misoedd 

nesaf byddaf yn gweithio’n galed i 

baratoi at daith o gwmpas Ynys Manaw. 

  

Seren y Teledu! 

Dyma adroddiad Lowri Cooper am ei 

llwyddiant yn cael ei dewis i fod ar 

raglen CBBC ‘Wizards v Aliens’.  

   Rydw i wedi bod yn aelod o 

‘Stagecoach’ Pontypridd am unarddeg o 

flynyddoedd.  Mae’r ffaith fy mod yn 

rhan o gymdeithas celfyddydau 

perfformio (Stagecoach) yn golygu mod 

i wedi dysgu llawer o sgiliau a 

thechnegau.  Rydw i wedi cael cyfle i 

ddangos y technegau yma mewn 

theatrau lleol ac i fod ar lwyfan Theatr y 

Frenhines yn Llundain yn y West End. 

Daeth fy nghyfle diweddaraf ddydd 

Mawrth yr unfed ar hugain o Ionawr 

gydag e-bost oddi wrth asiantaeth 

‘Stagecoach’ yn cynnig cyfle i mi fod 

yn rhan o ffilmio'r gyfres CBBC 

‘Wizards v Aliens’. 

   Ar fore'r ffilmio roedd rhaid i mi 

ddeffro am 5y.b a gadael y stiwdio a 

7y.h.  Roedd y diwrnod yn hollol 

wahanol i ddiwrnod Ysgol.  Pan 

gyrhaeddon ni’r stiwdio mynychais 

gyfarfod gyda’r tîm cynhyrchu i gwrdd 

â gweddill yr actorion.  Trwy gydol y 

dydd roeddwn i a dau ffrind yn 

gweithio'n galed i sefyll allan o’r 

actorion eraill.  Erbyn diwedd y dydd hir 

daeth y cyfarwyddwr draw i ofyn i ni fel 

grŵp o dri ddod nôl i ffilmio, ac i 

gymryd mwy o ran yn y gyfres. Felly 

gobeithio y byddwch yn fy ngweld ar y 

teledu yn fuan!    

 

Anfon balŵn i’r gofod! 

Roedd y diwrnod wedi cyrraedd.  Roedd 

gwers pedwar newydd orffen ac roedd 

yr holl adran wyddoniaeth yn 

frwdfrydig. Roedd hi’n ddiwrnod 

digwmwl, ac ni allwn ofyn am ddiwrnod 

gwell.  Brysion ni o’n gwers Cemeg i’r 

cae er mwyn gweld Mr. Rhodri Thomas 

yn paratoi'r balŵn yn ofalus ac yn 

drylwyr ar y cae.  Roedd balŵn yn cael 

ei lenwi gyda llawer iawn o hydrogen.  

Roedd y nwy hwn yn mynd i anfon bocs 

polystyren, yn cynnwys camerâu a 

thechnoleg tracio, er cof am Mrs. 

Gwenan Brooks, i’r gofod. 

   Erbyn hyn,  daeth bob athro 

gwyddoniaeth i helpu.  Roedd bron pob 

disgybl yn syllu arnynt yn paratoi'r 

balŵn gwyn enfawr yma.  Nid oedd y 

ffreutur erioed wedi bod mor dawel!  Yn 

araf bach, gyda chymorth gwerthfawr 

pennaeth y prosiect (Mr. Rhodri 

Thomas), llenwodd y balŵn gyda dros 

dri metr ciwb o hydrogen (eithaf lot 

mewn termau arferol!).  Am ddau o’r 

gloch, daeth misoedd o baratoi i ben 

wrth i fab a gŵr Mrs. Brooks ryddhau'r 

balŵn, gyda disgyblion yn awyddus i 

weld y digwyddiad syfrdanol.  Aeth y 

balŵn i fyny, ac i fyny, ac i fyny ar 

fuanedd o tua phum metr yr eiliad.  

Roedd cyffro a chymeradwyo ledled yr 

ysgol, hyd yn oed yr athrawon!  Yna, yn 

araf bach, aeth y balŵn yn llai nes oedd 

yn ddim ond dot gwyn bach yn yr awyr, 

a diflannodd o’n golwg.  

   Gobeithio gallwn ddarganfod y bocs 

yma a gwylio'r ffilm unigryw o’n 

planed, er cof am ein hathrawes Ffiseg, 

Mrs Gwenan Brooks.       

Curtis Brown,  Jacob Puhalo-Smith, 

Joshua Sayle, Liam Collins-Jones. 
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Ysgol 
Llanhari 

Beth sy’n cysylltu  Richard III a  

Llanhari! 

Na, does dim esgyrn brenhinol dan faes 

parcio ysgol Llanhari ond cadwch olwg allan 

am un o gyn- ddisgyblion Ysgol Llanhari ar 

y sgrin eto yn y dyfodol agos. Bydd  Aneurin 

Barnard yn cymryd rhan Richard III mewn 

drama newydd gan y BBC, The White 

Queen. 

 

Helpu plant tlawd yn Affrica 

Mae Ysgol Llanhari wedi cydweithio fel 

partner â’r elusen School-Aid ers dros 

ddegawd, i anfon adnoddau dysgu draw i 

wledydd tlawd Affrica.  Un o’r nwyddau 

mwyaf gwerthfawr i ysgolion tlawd y 

cyfandir hwnnw yw papur a bydd 

dosbarthiadau Ysgol Llanhari yn casglu 

unrhyw bapur A4 sy’n wag ar un ochr, megis 

hen nodiadau neu dudalennau sydd wedi’u 

hargraffu’n anghywir neu drwy ddamwain.  

Oddeutu unwaith pob hanner tymor bydd yr 

Eco bwyllgor yn trosglwyddo’r blychau sydd 

wedi’u casglu gan yr ysgol i aelod o’r elusen 

School-Aid, yn barod ar gyfer cludo’r 

adnoddau dysgu i Affrica. 

   Mae School-Aid wedi magu perthynas 

agos â chwmni sy’n mewnforio grawnwin i’r 

Deyrnas Unedig a bydd nwyddau addysgol 

yn cael eu cludo ‘nôl i Affrica ar long o 

borthladd Southampton.  Yn sgîl 

cydweithrediad Sefydliad Nelson Mandela 

mae cwmni lorïau yn Ne Affrica yn cludo’r 

nwyddau o Capetown i’r mannau dosbarthu 

amrywiol. 

   Os allwch chi ein helpu i gasglu papur i’w 

anfon  i Affrica, cysylltwch a Mr Alun Evans 

a’r Eco- Bwyllgor drwy post@llanhari.com 

os gwelwch yn dda. 

 

Gwobr Dug Caeredin 

Llongyfarchiadau mawr i Rhys Thomas o 

Flwyddyn11 am ennill Gwobr Arian Dug 

Caeredin ac i Elen Dix, Rhiannon Williams a 

Finn Marcus, hefyd o flwyddyn 11 am ennill 

y Wobr Efydd! 

 

Bagiau am Byth 

Ydych chi wedi diflasu ar orfod talu 5c am 

fag plastig pan fyddwch yn siopa? Wedi cael 

llond bol o dalu am fag sy'n hysbysebu'r siop 

yr ydych chi'n gwario'ch arian ynddi? Os 

felly, mae angen un o fagiau am byth criw 

Busnes Bl.10 arnoch chi! Derbyniodd y 

disgyblion yr her i gystadlu yn erbyn 

ysgolion y De Ddwyrain gan ddylunio, 

marchnata a gwerthu'r cynnyrch. 

Uchafbwynt y gystadleuaeth oedd mynd ger 

bron panel o Ddreigiau - dynion busnes 

llwyddiannus o Dde Cymru a oedd yn 

gwrando ar ein cyflwyniad ac yna'n ein 

tywys i ystafelloedd amrywiol er mwyn ein 

holi'n dwll am faterion cyllid, marchnata, 

gwaith tim ac entrepreneriaeth. Diolch i 

Gina, Arianne, Joanna ac Emerald am ein 

cynrychioli yn y rownd derfynol a chael cryn 

ganmoliaeth gan y beirniaid. 

Yr Eira’n cyfoethogi gwersi yn Llanhari 

 

O ganlyniad i’r llwyth o eira gwympodd yn 

ddiweddar cafodd Ysgol Llanhari ddau 

ddiwrnod bant o’r ysgol, ond pan 

benderfynodd Mr Stephens fod yr ysgol yn 

ddiogel ac ar agor yr i'r disgyblion, roedd 

yna dal llwyth o eira heb ei gyffwrdd ar y 

caeau top, felly cyfle am hwyl!.  

   Pan ddaeth y disgyblion i mewn y 26 ain o 

Ionawr penderfynodd dosbarth blwyddyn 

deg Gwasanaethau Cyhoeddus Mr Roberts 

ddefnyddio'r eira a oedd ar y caeau pêl droed 

a rygbi top i greu cerflun eira. Yn ystod 

gwersi Gwasanaethau Cyhoeddus mae rhaid 

i ni wneud tasgau grŵp a phenderfynodd Mr 

Roberts ddefnyddio'r wers i wneud tasg 

grŵp yn yr eira. Cafodd y dosbarth ei rannu i 

mewn i dri grŵp gyda thua pedwar i bum 

aelod.  

Yr Adran Gynradd 

Ein thema yn yr adran gynradd yr hanner 

tymor diwethaf oedd ‘Calon Ein Cymuned’.   

Cawsom ymweliad gan Dr Hiscox a 

ddangosodd yr offer mae hi’n eu defnyddio 

yn ei gwaith fel meddyg wrth wella cleifion 

sydd yn ymweld â hi yn ei meddygfa.  

Hefyd, daeth rhai o ddynion tân Brigâd Dân 

Pontyclun â’r injan i’r ysgol.  Cawsom gyfle 

i eistedd yn yr injan, i dasgu dŵr o’r biben a 

gwisgo siaced a helmed un o’r dynion tân!      

Dosbarth Cadi Cwningen gydag aelodau 

Brigâd Dân Pontyclun 

Daeth Dr Hiscox i’n gweld er mwyn 

trafod ei gwaith fel meddyg. 

Ymweld ag Adran Seicoleg Prifysgol 

Abertawe 

Bu cyfle i ddisgyblion blwyddyn 12 Ysgol 

L l a n h a r i  y m w e l d  â ’ r  a d r a n 

Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe ym mis 

Chwefror. Yn ystod y diwrnod, bu cyfle 

iddynt dderbyn gwybodaeth am astudio 

gradd Seicoleg a gyrfaoedd o fewn 

Seicoleg. Yn ogystal bu cyfle iddynt dderbyn 

c y f r e s  o  d d a r l i t h o e d d  a r 

wahanol elfennau Seicoleg gan ddarlithwyr y 

P r i f y s g o l  m e g i s  S e i c o l e g 

Wybyddol a Chymdeithasol. Bu’r diwrnod 

yn un llwyddiannus gyda’r cyfle 

i ddisgyblion ymuno a chymryd rhan mewn 

r h a n n a u  o  a s t u d i a e t h a u 

cyfredol y Brifysgol. 

 

‘Speak Out Challenge’ 

Cafwyd bore hwyliog iawn yn yr Adran 

Saesneg yn ddiweddar gydag ymweliad 

hyfforddwyr y Speakers Trust.  Cafodd 

Blwyddyn 10 sesiynau bywiog i godi eu  

hyder ac i wella’u sgiliau siarad cyhoeddus. 

Derbyniodd bob un adborth ar eu sgiliau cyn 

cymryd rhan mewn cystadleuaeth areithio ar 

ddiwedd y sesiwn.  Dangosodd taflenni 

adborth y disgyblion bod 96% ohonynt wedi 

gweld cynnydd yn eu hyder rhwng dechrau a 

diwedd y sesiwn.  Canmolwyd y disgyblion 

yn fawr gan yr hyfforddwyr hefyd am eu 

hymdrech a’u cwrteisi. 

Blwyddyn 9 yn codi’r hwyl 
Treuliodd Alun Lawrence, Lewis Civil,  

Iwan Krieger a Kyle Stark o Flwyddyn 9 

fore Sadwrn yn mis Ionawr yng nghlwb 

rygbi Bonmaen yn cymryd rhan yn y dramau 

bach mae BBC Cymru yn darlledu cyn  

gemau cystadleuaeth y Chwe Gwlad. 

Parhad ar dudalen 16 

mailto:post@llanhari.com
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Mae’r tymor rygbi yn anelu at ddiweddglo 

llawn cyffro i glwb Pontypridd, gyda’r 

gobaith o sicrhau llwyddiant mewn dwy 

gystadleuaeth. 

   Ail-ennill coron Cynghrair y Principality 

a chipio Cwpan SWALEC Cymru – dyna 

yw’r nod i Bontypridd wrth i’r tymor 

ddirwyn i ben. 

   Sicrhawyd cyfres o ganlyniadau pwysig 

yn y ddwy gystadleuaeth dros y mis 

diwethaf. Wedi buddugoliaethau glew oddi 

cartre yn erbyn Llanelli a Tata Steel yn y 

cwpan, mae Ponty yn awr wedi cyrraedd 

rownd yr un-ar-bymtheg olaf ac yn paratoi 

ar gyfer taith i wynebu Glyn Ebwy. 

   Er fod Glyn Ebwy yn chwarae yn yr 

adran oddi tan Pontypridd, byddant yn sicr 

o gynnig her sylweddol, yn enwedig wedi 

iddynt guro Caerdydd oddi cartref yn y 

rownd flaenorol. 

   Yn y gynghrair mae Pontypridd wedi 

codi i frig y tabl wedi buddugoliaethau 

gwer th fawr,  ga r t ref  yn  e rb yn 

Llanymmddyfri ac oddi cartref ym 

Mhenybont. Mae’r gystadleuaeth yn 

poethi, gyda clybiau fel Bedwas, Cross 

Keys, Llanymddyfri a Llanelli i gyd yn 

herio Ponty am y teitl. 

   Gyda nifer o gemau i’w hail drefnu bydd 

diwedd y tymor yn un prysur dros ben i 

Bontypridd, gyda’r ddwy gêm 

gynghrair olaf, oddi cartref ym 

Medwas a gartref yn erbyn Llanelli, yn 

addo bod yn rhai holl-bwysig. 

   Mae croeso mawr i gefnogwyr, hen a 

newydd, ddod lawr i Heol Sardis i 

wylio’r gemau mawr. Mae’r tîm yn 

chwarae rygbi agored a chyffrous, ac 

mae’r gobaith o ennill y ddwy brif 

gystadleuaeth – cynghrair a chwpan 

Cymru – yn dal yn fyw. 

   Am fwy o wybodaeth am Glwb 

Rygbi Pontypridd a newyddion am y 

gemau holl-bwysig hyd ddiwedd y 

tymor,  piciwch mewn i wefan y clwb: 

www.ponty.net 

Pontypridd yn herio 
Penybont  

Cynlluniwyd  y dasg yma cyn y diwrnodau 

bant o’r ysgol  (mewn gobaith y byddai digon 

o eira ar ôl!) er mwyn iddyn nhw ddod â’r 

offer cywir yr oedd ei angen. Cafodd 

arweinydd ei ethol o fewn pob grŵp er mwyn 

cysylltu ag aelodau eraill y grŵp a sicrhau bod 

pawb yn dod â’r offer a’r wisg ar y diwrnod 

cywir. 

   Dilynais i  un grŵp i weld sut oedden nhw 

am wneud hyn. Roedd yna bedwar aelod yn y 

grŵp, Myles Peart yr arweinydd, Liam 

Greening, Jack Thomson a Celyn Brooks. 

Roedd pawb yn gwisgo menig, côt, a sgidiau 

addas ar gyfer yr eira. Roedd hi’n ymddangos 

eu bod yn barod, roedd gan bob un ond am 

Myles, arweinydd y grŵp focs hufen ia neu 

focs bwyd gwag. Roedden nhw fel grŵp wedi 

penderfynu creu iglŵ drwy ddefnyddio'r 

bocsys yma, eu llenwi nhw ag eira ac yna rhoi 

un ar ben y llall fel brics gan greu siâp yr 

iglw. Yn gyntaf roedden nhw wedi creu siâp 

yr iglw drwy gael rhywun i eistedd yn y canol 

ac wedyn yn creu llinell o’i cwmpas i weld 

faint fyddai maint yr iglw. Roedden nhw 

eisiau creu un fel bod rhywun yn gallu ffitio 

ynddo. Roedd pob aelod o’r grŵp wedi 

gwneud darn o’r iglŵ ei hunan er mwyn 

cwblhau'r dasg yn gyflymach - dim ond un 

wers oedd ganddyn nhw i gwblhau hyn! Ar ôl 

iddyn nhw adeiladu’r iglw roedden nhw wedi 

penderfynu bod angen to arno fe, ac ar ôl 

trafod gwahanol ffyrdd o wneud hyn daeth 

Jack lan gyda syniad o ddefnyddio'r brigau 

oddi ar y coed cyfagos. Rhoddwyd rhai ar ben 

yr iglw ac wedyn mwy o eira ar ben y brigau i 

orffen y dasg yn llwyddiannus   

   Yn fy marn i roedd y dasg yn llwyddiannus 

iawn ac roedd yn enghraifft o waith grŵp 

arbennig. 

Gan Celyn Brooks  

 

Dyma lun o’r iglw greon nhw, gyda Liam 

Greening, aelod or grŵp, yn eistedd ynddo. 

Ysgol Llanhari 
(parhad o dudalen 15) 
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