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tafod etafod e lláiái   

Alla i wir ddim meddwl am ffordd brafiach o dreulio p'nawiau 

Llun yr hydref a'r gaeaf na bod yng nghwmni pymtheg o 

ferched hynaws, hapus a brwd yn derbyn hyfforddiant gan ein 

hathrawes amldalentog a chreadigol a thu hwnt o garedig - 

Sandra Rose. Ychydig iawn a feddyliom y basen wedi dysgu 

gwneud ffelt a'i droi yn eitemau bach defnyddiol dros ben, 

dysgu sut mae gwneud ein cardiau cyfarch ein hun, dysgu sut 

mae creu mobiles deniadol iawn a hefyd gwneud llyfr - llyfr 

lloffion, albwm lluniau neu lyfr atgofion. Cafodd ein 

creadigaethau eu harddangos yn un o 'orielau' cyntedd 

Gartholwg am gyfnod - ond doedd neb am werthu! Mae'r 

gyfres hon o weithdai yn dod i ben y mis hwn - ond bydd cyfle 

i ymuno am ail gyfres ym mis Medi. Yn y llun fe welwch Dil, 

Loreen, Meira, Lis, Eluned, Nia, Eifiona a Siân gyda Shelagh, 

Gina, Jess a Margaret yn y rhes flaen. Gwen a Morwen sy'n 

brysur yn y cornel isa a Sandra Rose ein hathrawes fendigedig 

sy'n y cylch ar y dde. 

Sylwebydd o Fri 

Nôl ym mis Ionawr fe aeth cyn-ddisgybl o Ysgol Gymraeg 

Llantrisant sef Tesni Marcelsanca a’i theulu i Lundain i dderbyn 

gwobr arbennig a enillodd Tesni am lunio poster yn dangos 

peryglon gwenwyno carbon monocsid. Fe enillodd Tesni’r wobr 

gyntaf dros Gymru gyfan gan ennill £300 iddi hi ei hun a £500 

i’r ysgol. Uchafbwynt y dydd oedd mynd i’r Tŷ Cyffredin ar 

gyfer seremoni wobrwyo.  

Dosbarth tecstilie Sandra Rose 

Aeth Merched y Wawr Rhanbarth y De-ddwyrain i ymuno â 

Gorymdaith Gŵyl Dewi Caerdydd.  Miloedd yn gorymdeithio 

a miloedd o siopwyr ac ymwelwyr yn mwynhau’r dathlu ar 

ddydd Sadwrn braf. 

Gwobr am Ddylunio Poster 

Enillwyr Eisteddfod yr Urdd 2013 - Daniel Calan 

Jones, Creigiau, Huw Gwyn Jones, Llanblethian, Alys Thomas, 

Meisgyn, Sioned Llewelyn, Clunderwen, a Lili Mai 

Jones, Wrecsam yn mwynhau yn Disneyland Paris. 

Y gêm rhwng Cymru a’r Alban oedd y tro olaf, ar ôl 32 

mlynedd, i Huw Llywelyn Davies, Pentyrch, sylwebu ar gemau 

rygbi rhyngwladol i S4C. Diolch iddo am ein goleuo am 

fanylion y gêm. Mae’n siwr y bydd cyfle iddio roi o’i 

wybodaeth a’i ddoniau yn y dyfodol.      

Perfformio yn Disneyland, Paris 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 9 Mai 2014 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

1 Mai 2014 
 

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 

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

‘Pontrhydyfen’  

Atgofion  

Wil Davies (Rondo) 

 

yn y Ganolfan,  

Efail Isaf  

8yh Mai 14eg 
 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20891577 

 

Cangen y Garth 

CLWB Y 
DWRLYN 

Noson Gyda 

Caryl Parry Jones 

8yh Nos Fawrth, 15 Ebrill 

Clwb Rygbi Pentyrch 

 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

 

Cangen Tonysguboriau 

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. 

Aled Pickard 

Cymorth Cristnogol 
 

7.30yh  Nos Fercher 

 Ebrill 16eg 

Y Pafiliwn, Tonysguboriau 
 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  01443 202093 / 

01443 203729 

Eisteddfod y Dysgwyr 
 

7pm, nos Wener 4 Ebrill. 
Canolfan Gartholwg, Pentre’r 

Eglwys. 
 

ifan.dylan@decymru.ac.uk   
01443 482 555 

Cinio Dydd Gŵyl Dewi 
Clwb y Dwrlyn 2014 

 

Wrth i gawod drom 

arall greu llyn ar 

lawnt  deunawfed 

twll cwrs golff y 

Creigiau, roedd 

trigain a mwy o 

aelodau Clwb y 

D w r l y n  y n 

y m g a r t r e f u ’ n 

gyfforddus braf y tu 

fewn i wledda eto ar 

ddydd ein nawddsant! Cafwyd ymborth 

i fodloni pharoes yr Aifft ac ar ambell 

fwrdd gwagwyd potelaid neu ddwy o 

win gorau’r clwb y byddai Cleopatra ei 

hun wedi trochi’n hapus ynddo – ac y 

byddai Dewi Ddyfrwr wedi’i demtio i 

ymuno â hi. 

   Yn dilyn yr holl wledda a phawb yn 

llond eu gwala, cyflwynwyd y gwestai – 

Sian Thomas, wyneb cyntaf S4C a 

c h y f l w y n y d d  c a r t r e f o l  H e n o 

nosweithiol. Cododd ar ei thraed a 

chyda chymorth technegydd sain y 

gymdeithas,  dechreuodd ei hanerchiad. 

Cafwyd cyfeiriadau bywgraffyddol a 

gyrfaol byr cyn cyfareddu’r gynulleidfa 

â’i chariad angerddol at ddiwylliant yr 

hen Aifft. Rhannodd ei hasbri a 

rhannodd wybodaeth a chyfrinachau, 

ffrwyth degawd a mwy o astudiaeth ac 

ymchwil. Gweddai ei gwallt euraidd a’i 

ffrog felyngoch lachar i’r achlysur yn 

berffaith. Roedd y pwyllgor yn ei 

ddoethineb wedi enwi’r byrddau ar ôl 

brenhinoedd a breninesau gwlad y 

pyramidiau. Am brynhawn gwlyb, 

trawsnewidiwyd clwb golff y Creigiau 

yn deml Eifftaidd a Nefertiti ei hunan yn 

e i  g wi s g  o r e n  f r e n h i n o l  y n 

ymgnawdoliad o flaen yr aelodau. 

Cafodd gwir frenhines y sylw tra 

dawnsiai balŵns chwaethus ar y mur 

gerllaw.  

   Ar ran pawb oedd yn bresennol, diolch 

Sian am wneud dathliad blynyddol 

Clwb y Dwrlyn yn un cofiadwy. Rhaid 

diolch yn ogystal i’r pwyllgor am 

drefniadau di-fai. Fe wnaethant y pethau 

bychain yn sicr ddigon. Diolch hefyd i 

swyddogion a thîm arlwyo dwyieithog y 

clwb am wledd amheuthun. 

mailto:idylan@glam.ac.uk
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Ysgol Creigiau TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Trafod Dan y Wenallt 
 
Does dim angen cyflwyno'r cyn 

archdderwydd T James Jones i bobl yr 

ardal. Dim angen dweud mwy 'chwaith, 

na bod Jim wedi cytuno i drafod ei 

addasiad newydd o DAN Y WENALLT 

gan Dylan Thomas, fel rhan o Ŵyl 

Radur a Phentrepoeth. Eleni yw 

canmlwyddiant geni Dylan Thomas, ac 

mae union drigain mlynedd ers y 

perfformiad cyntaf o Under Milk Wood. 

Gellir clywed Jim yn Hen Ysgoldy'r 

Eglwys (Old Church Rooms) Radur Nos 

Fawrth Mai 6ed am 8.00 y.h. Tocynnau 

(£2) a rhagor o fanylion gan Allan Cook 

2084 3176.  

Busnes yn hyrwyddo’r Gymraeg 

Mae siop bapurau newydd ‘Have I Got 

News for You’ wedi ehangu trwy agor 

adran yn arbenigo mewn nwyddau parti 

a balŵns.  Os ewch chi i’r siop, fe 

welwch chi ddewis eang o falŵns a’r 

Gymraeg yn cael lle amlwg arnynt.  

Ewch draw i gefnogi! 

 

Cyngerdd gyda Peter Karrie 

Fel rhan o’i daith nesaf, bydd Peter 

Karrie’n perfformio yn Eglwys Dewi 

Sant Tonyrefail nos Wener, 16 Mai.  Yn 

ymuno â fe yn canu eitemau o Sioeau 

Cerdd bydd talentau lleol.  Bydd y 

noson yn dechrau am 7.30pm ac mae 

tocynnau (£7 yr un) ar gael gan Danny 

Grehan ar 01443 671577 neu byddant 

hefyd ar gael wrth y drws ar y noson. 

Mae wedi bod yn dymor prysur iawn ar 

bawb yn yr ysgol! 

 

Eisteddfod Gylch yr Urdd. 

Llongyfarchiadau mawr i bawb a 

gymrodd ran yn yr Eisteddfod Gylch 

rhai wythnosau yn ôl.  Cafwyd 

Eisteddfod lwyddiannus iawn gyda’r 

canlynol yn mynd drwyddo i’r 

Eisteddfod Sir: Mirain, Eiry a Gwenno 

Thomas - Unawdau Cerdd Dant, Abigail 

Green a Megan Jones – Llefaru Unigol i 

Ddysgwyr, Grŵp Llefaru Ail Iaith, 

Grŵp Llefaru Iaith Gyntaf, Parti Unsain, 

Parti Deulais, Ensemble Offerynnol, 

Parti Cerdd Dant a’r Côr. Pob lwc i 

bawb! 

 

Eisteddfod yr Ysgol 

Bu cystadlu brŵd eleni eto rhwng y 

pedwar tîm – Collwyn, Gwrgant, Einion 

ac Iestyn a gwelwyd pob un plentyn yn 

yr ysgol, o’r ifancaf i’r hynnaf, yn 

cystadlu. Y tîm buddugol ar ddiwedd y 

dydd fodd bynnag, oedd Einion! 

 

Y Pwyllgor Eco 

Ar hyn o bryd, mae’r Pwyllgor Eco yn 

gweithio’n galed iawn ac yn anelu tuag 

at ennill gwobr “Platinwm” y Faner 

Werdd. Mae’r holl ysgol wedi bod yn 

ymchwilio ac astudio’r cynnydd aruthrol 

sydd wedi ei wneud ar faterion 

“gwyrdd” yn yr ysgol oddi ar 2003, sef 

y flwyddyn y dechreuwyd ar y sialens. 

   Fe drefnodd y Pwyllgor Eco 

“Ddiwrnod Banana” yn ddiweddar i 

ddwyn mwy o ymwybyddiaeth ynglun â 

materion Masnach Dêg y byd. 

Gwahoddwyd pawb i ddod i’r ysgol yn 

gwisgo eitemau melyn ac i fwyta banana 

Masnach Dêg amser chwarae. Cafwyd 

llawer o hwyl! 

   Mae rhai dosbarthiadau hefyd yn 

cymryd rhan ym mhrosiect “Gwylio 

Adar” yr RSPB. Maent wedi creu 

bwydwyr adar gan ddefnyddio cymaint 

â phosib o ddeunyddiau ailgylchu. Mae 

wedi bod yn ddiddorol cael astudio pa 

adar sydd yn ymweld amlaf â thir yr 

ysgol. 

Y Cwis Llyfrau 

Ar y 10ed o Chwefror, aeth dau dîm o’r 

ysgol i Ganolfan Howardian i gystadlu 

yn rownd trafod cystadleuaeth Y Cwis 

Llyfrau. “Brwydro!” oedd teitl llyfr Bl.4 

a “Diffodd y Sêr” ddewisodd plant Bl.6. 

Roedd y ddau lyfr wedi apelio’n fawr a 

gwnaeth y ddau dîm eu gorau glas i 

drafod a mynegi eu barn am gynnwys y 

llyfrau. 

 

Diwrnod y Llyfr 

Ddydd Iau, Mawrth 6ed, fe fuom yn 

dathlu Diwrnod y Llyfr.  

Roedd gweld iard yr ysgol yn dipyn o 

sioe gyda phob un plentyn (ac ambell 

athro!) wedi gwisgo fel ei hoff gymeriad 

o lyfr darllen.  

 

Pêl-rwyd 

Ddydd Iau, y 23ain o Ionawr, 

chwaraeodd y tîm pêl rwyd mewn 

twrnament yng Nghaerdydd. Ar ôl 

chwarae mewn chwech gêm gystadleuol 

a chaled, fe lwyddodd y tîm i gyrraedd y 

rownd derfynol fydd yn cael ei chwarae 

ym mis Mai. Pob lwc ferched! 

Aelodau y Tîm 

Pêl Rwyd. 

3 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

 

Nos Fercher,12fed Mawrth, daeth criw 

niferus o aelodau i ddathlu Gŵyl Dewi 

yn Acapela. Cawsom noson o adloniant 

traddodiadol Gymreig yng nghwmni 

Côr yr Einion, Eleri Darkins ac Eirlys 

Eckley. Diolch i bawb a gymerodd ran. 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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Llongyfarchiadau i Siân a Steve o 

Milton Keynes ar enedigaeth eu mab 

Lucas Rhys ar 12fed Chwefror, brawd i 

Isabella Cerys ac yn wŷr newydd i Alun 

a Sandie Rosser o Waelod y Garth. 

Drymiau Affricanaidd Heol y Celyn 

Llongyfarchion i Anna ac Aled Rogers 

wrth iddyn nhw groesawu Nel i'r byd ar 14 

Chwefror. Mae Mabli Haf yn chwaer fawr 

ofalus a balch iddi! Mae Jenny a Mike 

MacDonald, Creigiau, yn hynod hapus i 

groesawu un fach arall i'r 'clan'!  

Llongyfarchiadau Siân a Martin ar 

enedigaeth Seth Isaac ar 14 Chwefror, 

brawd bach i Elsa. Mae Byron a Morwen, 

Creigiau, wrth eu boddau. 

Leah Downes a Dewi Rees 

Clwb Rygbi Plabennec, Llydaw 

Côr Rifiw Clwb y Dwrlyn 

Noson Merched y Wawr yn Acapela 

gyda Chôr yr Einion ac Eleri Darkins. 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Genedigaethau 

Llongyfarchiadau i Dafydd a Karliyn 

Tudor ar enedigaeth Oscar. Mae Harri a 

Martha wrth eu boddau gyda’i brawd 

bach newydd. 

   Mae Judith a John Llywelyn Thomas, 

Nantcelyn, wedi croesawu wyres fach 

arall i’r teulu. Llongyfarchiadau i Gethin 

a Kate ar enedigaeth Seren Ela, chwaer 

fach i Elen Eira. 

 

Brysiwch Wella 

Estynnwn ein dymuniadau gorau i 

Eirian ac Ann Rees, Penywaun. Mae 

Ann newydd gael triniaeth ar ei phen-

glin ac mae Eirian yntau’n aros i fynd i 

mewn i gael triniaeth ar y galon. 

Dymunwn wellhad buan a llwyr i’r ddau 

ohonoch. 

 

Cyngerdd yn y Tabernacl 

Cynhelir Cyngerdd yng Nghapel y 

Tabernacl nos Iau, Ebrill 3ydd am 7 o’r 

gloch yr hwyr. Cyflwynir eitemau gan 

blant Ysgolion Garth Olwg, Ysgol Maes 

y bryn a Chôr yr Einion. Yr unawdydd 

fydd Trystan Francis o Gaerdydd. 

Cyflwynir elw’r noson i gronfa’r 

Ystafell Fyw yng Nghaerdydd. Mae 

Pwyllgor Côr yr Einion am ddiolch o 

galon i aelodau oedfa Saesneg y 

Tabernacl am eu cyfraniad sylweddol o 

gan bunt tuag at Yr Ystafell fyw. Pris y 

tocynnau ar gyfer y Gyngerdd fydd £5. 

Croeso i bawb. 

   Cafodd Côr yr Einion y pleser o ganu 

yn Acapela ym Mhentyrch nos Fercher, 

Mawrth 12fed mewn noson o 

ddiddanwch a drefnwyd gan Gangen y 

Garth o Ferched y Wawr. 

 

Y TABERNACL 

Priodas 

Llongyfarchiadau gwresog i Dewi Rees 

a Leah Downes ar eu priodas yng 

Nghapel y Tabernacl ddydd Sadwrn, 

Mawrth y cyntaf. A hithau’n ddydd 

Gŵyl Dewi roedd y capel yn edrych yn 

hardd iawn gyda chennin Pedr yn 

llonni’r lle ar ddiwrnod braf o Wanwyn. 

Mab Geraint a Caroline Rees, Penywaun 

yw Dewi, ac mae Leah yn hanu o 

Rydfelen. 

  Edrychai Leah’n hyfryd mewn gwisg 

laes o liw ifori. Cefnogwyd Leah gan 

bump o forynion, Shelby May Downes, 

Louise Studley, Jenna Mathias a Ffion a 

Gwenno Rees, chwiorydd Dewi. 

Gwisgai’r morynion wisgoedd hardd o 

liw melyn a phob un yn cario tusw o 

Gennin Pedr.  Y gweision priodas oedd 

Nicholas Batt ac Owain Lovering. 

   Gweinyddwyd y gwasanaeth priodasol 

gan ddau dad-cu Dewi, Y Parchedig 

Eirian Rees a’r Parchedig Ddoctor Colin 

Sowter (tad Caroline). Carey Williams 

oedd yr organydd yn cael ei gynorthwyo 

gan Bethan Roberts ar y delyn. Tra 

roedd y pâr ifanc yn arwyddo’r gofrestr 

cafwyd datganiad hudolus gan Gôr y 

Cwm o dan arweiniad Elin Llywelyn 

Williams gyda Gavin Ashcroft yn 

cyfeilio. Cynhaliwyd y wledd briodasol 

yng Nghlwb Golff Pontypridd. Mae 

Dewi a Leah wedi ymgartrefu yn 

Nhonteg a dymunwn yn dda i’r ddau. 

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn yn dda i bedair o aelodau’r 

Tabernacl sydd wedi derbyn triniaeth yn 

yr ysbyty yn ystod mis Mawrth, Nia 

Donelly, Margaret Jones, Gwaun 

Meisgyn (mam Pens), Carys Davies ac 

Ann Rees. Dymunwn adferiad iechyd 

buan i’r pedair. 

 

Ymweliad â Disneyland Paris 

Bu dau o blant y Tabernacl yn 

cynrychioli Urdd Gobaith Cymru yn 

nathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn 

Disneyland, Paris. Fe enillodd Daniel 

Calan Jones y gystadleuaeth Dawns 

Werin i fechgyn blynyddoedd 7 ac 8, ac 

fe enillodd Alys Thomas yr Unawd dan 

10 oed yn Eisteddfod yr Urdd llynedd 

yn Sir Benfro. Eu gwobr ychwanegol 

oedd cael perfformio yn Disneyland 

Paris. Mae aelodau’r Tabernacl yn falch 

iawn ohonoch eich dau. 

 

Merched y Tabernacl 

Treuliodd rhyw ddeg o aelodau 

Merched y Tabernacl brynhawn 

diddorol iawn yng Nghaerdydd, ddydd 

Iau, Mawrth 13eg. Cawsom ginio 

hyfryd yng Ngwesty Park Plaza a digon 

o gyfle i sgwrsio a rhoi’r byd yn ei le. 

Cerdded cam neu ddau i’r Theatr 

Newydd wedyn i weld cyflwyniad 

Clwyd Theatr Cymru o “Under Milk 

Wood” gan Dylan Thomas. Roedd yn 

gyflwyniad byrlymus a graenus ac roedd 

yn braf gweld wynebau adnabyddus 

ymysg y cast, megis Owen Teale, 

Richard Elfyn, Ifan Huw Dafydd, 

Steven Meo a Sara Harris Davies. 

Cawsom brynhawn pleserus iawn. Ein 

cyfarfod nesaf fydd ymweliad â Thŷ 

Llanelli ar ddydd Mercher, Ebrill 9fed. 

 

Trefn yr oedfaon ar gyfer Mis Ebrill 

Ebrill 6ed Cymun o dan arweiniad 

aelodau’r Groes-faen a’r Creigiau 

Ebrill13eg Y Parchedig Aled Edwards 

Ebrill 20fed Sul y Pasg. Delwedd Cerdd 

a Chân. 

Ebrill 27ain. Allan James. 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Cruffts 

Llongyfarchiadau i Nikki Rual am ennill 

y prif wobr yn Sioi enwog Cruffts. 

Byddai ei mamgu, y diweddar Mrs 

Margaret Tremellen, yn falch iawn 

ohoni. 

  

Dosbarth Gwnio 

Llongyfarchiadau i ferched y dosbarth 

Gwnio a gododd  £1000 i Tŷ Hafan wrth 

weu dynion eira a’u llenwi a losin a’u 

gwerthu. Mae’r merched am ddiolch i’w 

ffrindiau am eu gwerthu ac i’r bobl a fu 

mor barod  i’w  prynu unwaith 

eto.  Mae’r dosbarth yn awr yn gweu 

cywion i’w llenwi ac wy siocoled i’w 

gwerthu er budd Ysbyty Felindre.  Da 

iawn ferched.  Rydych yn gweithio’n 

galed iawn  i godi arian at achosion da.   

  

Priodas Aur 

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i 

Gwenda a John Lewis, Oak Street sy’n 

dathlu eu Priodas Aur ar Fordaith ym 

Môr y Caribi. 

  

Yn Gwella 

Mae’n braf clywed fod Mrs Jo Lewis, yr 

Heathlands, yn teimlo’n well ar ôl torri 

ei migwrn wrth syrthio i lawr y grisiau 

yn y tŷ.  Mae Mrs Lewis yn gweithio’n 

galed i gadw eglwys  Methodistiaid 

Saesneg  Bethel  yn agored.  Mae hi 

hefyd yn aelod o’r Dosbarth Cwiltio 

Cymreig.  Mae pawb yn gweld ei 

heisiau yn fawr iawn .  Brysia i wella Jo.  

 

Clwb Rygbi 

Wel dyma i chi dymor arbennig i’r tîm 

ieuenctid – heb golli’r un gêm gynghrair 

ac wedi cyrraedd yr 8 olaf yng 

Nghwpan Ieuenctid Cymru.  Cwmbran 

f y d d  y n  e i  h e r b y n  n h w .  

Llongyfarchiadau mawr i Leon Crump 

sydd wedi chwarae i dîm Cymru dan 20 

yn ddiweddar yn y gystadleuaeth 6 

Gwlad. 

   Mae’r ail dîm hefyd wedi cyrraedd 

rown derfynol cwpan Ivor Williams. 

Mae’r tîm cyntaf wedi cael canlyniadau 

da yn ddiweddar hefyd. 

   Mae’r clwb wrthi ar hyn o bryd yn 

paratoi ar gyfer dathliadau’r tymor nesaf 

pan fydd y clwb yn 125 oed.  Mae râs 

hwyaid wedi trefnu ar gyfer 2 Mai a 

noson rasys ceffylau yn y clwb ar 9 Mai.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 

Dawn Walters ar 01443 670521. 

mailto:a@u
mailto:a@u
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Ysgol  Heol y Celyn CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Mawrth - mis y penblwyddi! 

Roedd mis Mawrth yn fis dathliadau go 

bwysig i un neu ddau o'n darllenwyr. 

Pen-blwydd hapus iawn Rhys Dafis - 

bydd y 'bys pass' ar ei ffordd cyn hir! A 

finne'n meddwl dy fod yn hyn na fi! 

Dream on! 

   Bu'n benwythnos o ddathlu ar Gary 

Samuel - ganol mis Mawrth - 'bys pass' 

Ga neu ...? Llongyfarchiadau mawr eich 

dau. 

  

Yn gwella 

Da deall bod Anwen Robbins lawer yn 

well erbyn hyn - 'nôl ar ei thraed, 'nôl yn 

gyrru, 'nôl yn y gwaith! Newyddion da, 

Anwen, wedi misoedd blin mewn 

plastar cast. Cymer ofal! Yn gwella 

hefyd mae Margaret Bennett, Parc 

Castell y Mynach. Wedi cyfnod yn yr 

ysbyty mae'n dda eich gweld adre, 

Margaret ac yn gwella. 

 

Ein Elvis ni! 

Llongyfarchiadau i Iestyn Jones, ar 

basio gradd 2 ar y gitâr fas. 

Arddangosodd ei dalent yn Rifiw y 

Dwrlyn eleni drwy wisgo fel Elvis a 

chwarae un o'i ddarnau! Dal ati, was! 

Da iawn ti! 

 

Trip i'r teulu i Dinseyland, Paris - 

diolch i Daniel!  

Gan fy mod wedi ennill ar y clocsio 

unigol i fechgyn yn Eisteddfod Boncath 

2013, bum yn lwcus iawn i ennill 

gwyliau i'r teulu cyfan  i Disneyland, 

Paris. Roedd Disneyland yn anhygoel!!! 

Hedfanodd 5 teulu allan i Baris nos Iau 

y 6ed o Fawrth i'r Ŵyl Gymreig, lle 

gwerthwyd nwyddau o Gymru ac roedd 

Mickey a Minnie mewn gwisgoedd 

Cymreig. 

   Cawsom ddiwrnod rhydd i fwynhau'r 

parc ar y dydd Gwener cyn ymarfer ar 

gyfer y sioe drannoeth. 

   Ar y dydd Sadwrn cynhaliwyd 4  sioe 

yn  y theatr Chapperelle    gyda chôr y 

Waun Ddyfal yn canu alawon Cymreig 

megis Calon Lân. Ar ddiwedd y 

perfformiadau es i a'r 4 enillydd  ffodus 

arall i fod yn rhan o'r parêd, drwy 

ymuno gyda Mickey a Minnie Mouse a 

the i thio  mewn hen in jan dân 

traddodiadol Ffrengig wedi ei addurno â 

chennin pedr a chennin, o gwmpas y 

parc. 

   Diod yng ngwesty Disneyland oedd i 

ddilyn, cyn mwynhau tân gwyllt 

anhygoel a lluniau a lliwiau Cymreig 

wedi cael eu harddangos ar gastell 

Disney. 

    G w y l i a u  b y t h g o f i a d w y ! ! ! ! 

Diolch i'r Urdd ac i Disney am y 

profiad! 

 Daniel Calan Jones, Ysgol Plasmawr 

  

Les Misérables yn llwyddiant ysgubol 

Wedi misoedd lawer o gynllunio ac 

ymarfer, daeth y noson fawr. Noson 

agoriadol y sioe gerdd enwog Les 

Misérables, yn Ysgol Gyfun Plasmawr 

yn y Tyllgoed, sioe sydd wedi ei 

pherfformio ar lwyfannau led led y byd 

gan rai o’r artistiaid enwocaf. 

   Pedair noson, dim sedd wag yn y lle 

a’r tocynnau fel aur ers wythnosau.  

Roedd neuadd fawr yr ysgol dan ei sang, 

pawb yn awyddus i gymryd eu seddau’n 

gyflym ac i ymbaratoi ar gyfer un o’r 

digwyddiadau mwyaf uchelgeisiol yn 

hanes disglair yr ysgol.  

   Ar y llwyfan, tu ôl i’r llenni ac yng 

nglŵm wrth y dechnoleg, gall ein 

pentref ni fod yn fodlon iawn. Nifer o 

bobl ifainc Creigiau yn greiddiol i 

gynhyrchiad oedd, o’r nodyn cyntaf 

trawiadol, yn siŵr o aros yn y cof. 

   Dim ond llynedd, dyma Plasmawr yn 

llwyfannu Oliver (Olifyr), sioe a gafodd 

dderbyniad a chymeradwyaeth cynnes, 

ond y tro hwn roedd ‘na ryw elfen 

ychwanegol.  

   Perfformiadau unigol a grŵp campus, 

caneuon bythgofiadwy o dyner a rhai 

heriol o afaelgar, y cyfan yn llawn 

teimlad ac angerdd. A’r cyfan yn cael ei 

liwio gan y gerddorfa fechan a 

weithiodd mor grefftus i greu dilyniant 

cerddorol, yn pontio fan hyn a fan draw 

rhwng golygfeydd. 

   Ac er bod y caneuon mor hynod o 

adnabyddus yn Saesneg, rhywsut 

anghofio popeth am ddwy awr gyfan a 

meddwl yn wir taw gwaith Cymraeg 

gwreiddiol oedd hwn. Roedd y sgript 

mor llyfn, yr iaith mor naturiol, yr arlwy 

mor effeithiol. 

   Ac wrth gerdded i’r maes parcio, wedi 

llwyr ymgolli yn yr emosiwn, dyma 

glywed chwibanu tawel o’n cwmpas. A 

theimlo rhywsut y gallasai’r canu 

Ymweliad â Chaerleon 

Ar 8fed o Fawrth aeth Blwyddyn 3 a 4 i 

Gaerleon i ymweld â’r amffitheatr, yr 

amgueddfa a Chanolfan Cornelius. 

Roedd yr ymweliad yn hyfryd gyda 

nifer o blant Miss Hughes yn son taw 

dyna oedd eu hoff ymweliad erioed!! 

Gweithdy Cerddoriaeth  

Hoffwn ddiolch i’r criw o Goleg 

Brenhinol Cerdd a Drama Cymru am eu 

hymwelwyd â’r ysgol ar Fawrth 12fed. 

Crëwyd darn o gerddoriaeth gan y plant 

gan ddefnyddio drymiau Affricanaidd. 

Llun tudalen 4. 

 

Hyfforddi pêl-droed gan Glwb Pêl-

droed Caerdydd 

Mae’r holl adran Iau wedi bod yn 

derbyn hyfforddiant gyda’u sgiliau pêl-

droed yn ddiweddar. Rydym yn 

ddiolchgar i glwb pêl-droed Caerdydd 

am anfon hyfforddwyr i’r ysgol pob 

dydd Iau am hanner tymor cyfan.  

 

Diwrnod y Llyfr 

Bu’r holl ysgol yn dathlu dydd y llyfr yn 

ddiweddar. Gwisgodd plant yr adran Iau 

i fyny fel cymeriadau o’u hoff lyfrau ac 

fe ddaeth yr athrawon o’r cyfnod sylfaen 

i ddarllen llyfr iddyn nhw yn y 

prynhawn. Gwisgodd plant y cyfnod 

sylfaen i fyny fel plant o gwmpas y byd 

a darllen llyfrau a storiâu am blant o 

wledydd eraill. 

 

Y Cyfnod Sylfaen 

Mae’r Cyfnod Sylfaen wedi mynd am 

dro i ymweld â’r Tesco lleol y tymor 

yma fel rhan o'u gwaith ar yr 

'A r c h fa r c h n ad ' .  Ro ed d  'T e s co 

Tony' (Tony Rees) yn arwain y trip a 

bu'r plant yn ymweld â'r gwahanol 

ardaloedd o fewn yr archfarchnad yn 

ogystal â blasu bwyd blasus! Cafodd y 

plant myffin blasus i ddod 'nôl i'r ysgol 

gyda nhw! 

ddechrau eto, yna yn y maes parcio. 

Roedd y gynulleidfa wedi ei swyno i’r 

fath raddau; ac mewn gwirionedd ddim 

yn barod i fynd adref. 

   Roedd y freuddwyd dal yn fyw.  

 

Stori garu go iawn! 

Llongyfarchiadau mawr i Lisa Jayne 

Barrington ac Alan John Lane, Parc y 

Fro, Creigiau ar eu dyweddiad 

ddechrau'r flwyddyn. Roedd y ddau yn 

gariadon ysgol 'slawer dydd ac wedi ail-

gyfarfod wedi pum mlynedd ar hugain. 

Gofynnodd Alan - yr hen ramantydd - y 

cwestiwn pwysig ddydd Nadolig ac fe 

wnaed y cyhoeddiad swyddogol ar yr 

wythfed ar hugain o Ionawr, sef union 

dair blynedd i'r diwrnod y gwnaethon 

nhw ail-gyfarfod. Mae teuluoedd y ddau 

wrth eu boddau ac yn edrych ymlaen at 

y briodas, rhywle yn Ewrop yn y 

flwyddyn 2016!  
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Clwb Rygbi Pentyrch 

Ers amser bu gan y Clwb Rygbi 

berthynas agos â Chlwb Rygbi 

Plabennec yn Llydaw, rhyw 10 milltir 

i’r gogledd  ddwyrain o Brest. Dros  

gyfnod o bum mlynedd ar hugain, mae 

nifer o ymweliadau wedi bod i Lydaw a 

Chymru gan rai o bob oedran - o’r plant 

dan 7, i’r tîm hŷn, yn ogystal â 

chefnogwyr. Daeth 14 o Lydaw yn 

llwythog gan win a wystrys ar gyfer 

gêm Cymru a Ffrainc. Teithiwyd dros 

nos ar y fferi o Plabennec i gyrraedd 

Pentyrch ar b’nawn y gêm mewn pryd i 

fwynhau’r cyri a’r reis a baratowyd gan 

y Clwb. (Llun tudalen 4) 

   Ar ôl y gêm, cysgu ar lawr y Clwb 

oedd eu hanes, wedi iddynt foddi eu 

gofidiau yng nghanol y ddinas tan yr 

oriau mân - a deffro i arogl y brecwast 

Cymreig a baratowyd iddynt gan 

reolwraig y Clwb. 

   Oherwydd y tywydd gwael a fu, 

gohiriwyd gêm y tîm cynta’ ym 

Mhontyclun ar y p’nawn Sadwrn. Felly, 

aethant ar daith ddiwylliannol i’r bae, 

yna ar hyd yr afon Taf  ac, er mwyn 

sicrhau eu bod yn cael dod eto, gwnaed 

tipyn o siopa!  Wedi cinio a chwrw, aed 

am y fferi, rhai oriau yng nghynt na’r 

cynllun gwreiddiol.  (Diolch i Gareth 

Williams a Bob Gilchrist) 

 

Eisteddfod y Mochyn Du 

Daeth dau o’r pentrefwyr i’r brig yn 

‘Steddfod y Mochyn. Cafodd Eirlys 

Davies ganmoliaeth uchel iawn gan y 

cyn-archdderwydd Jim Parc Nest am ei 

neges destun â phob gair yn dechrau â’r 

llythyren “A”. Dyma hi:- 

At addolwyr annibynnol, aniolchgar, 

anoddefgar, afreolus, amharchus, 

anfoesol ac annuwiol. Anfonaf angel. 

 

‘Roedd  ffugenw Eirlys yn addas iawn - 

“Amen.” 

 

Huw Llewellyn Davies enillodd am 

lunio brawddeg o’r gair “Mochyn.”  

Dyma hi :- 

 

Mynnwn orchfygu’r chariots yn 

Nhwickenham. 

 

Yn anffodus , nid felly y bu! 

 

Rifiw Clwb y Dwrlyn 

 

Bobol dda Pentyrch a Chreigiau 

A thrigolion y cyffiniau, 

Dewch i glywed stori’r flwyddyn 

Gan actorion dewr y Dwrlyn: 

 

O mor lwcus ydych chi 

yn cael dod i’n rifiw ni, 

Fe fydd yma hwyl a chanu 

Gwell na dim ar Es Ffôr Sî.         

Ann Dwynwen 

 

Dyna’r gân a groesawodd y dyrfa dda a 

ddaeth i Rifiw Clwb y Dwrlyn ar 

ddiwedd mis Chwefror. 

Eleni  am y t ro  cynta’ ,  wedi 

blynyddoedd dan arweiniad Margaret ac 

Ifan Roberts, Nia a Colin Williams oedd 

yn gyfrifol am gydlynnu’r cyfan ac fe 

gawsant “debut” llwyddiannus iawn. 

Gyda Margaret ac Ifan yn llywio, 

cafwyd noson llawn hwyl a sbri yn 

sgetsys, caneuon a dawnsio. Unwaith 

eto serennodd y brodyr ifanc, Morris, a 

Daniel â’u clocsio medrus ac ‘roedd 

dynwarediad eu brawd hŷn, Iestyn, o 

Elvis wedi swyno’r merched yn sicr.  

Aeth Huw a Geraint  yn eu crysau 

anifeilaidd â ni i Dde Affrica gyda’u 

geiriau mwys tra cafodd Eirlys 

anhawster cadw trefn ar y cowbois, O 

sgets i sgets parhaodd yr hwyl, o 

‘Fflangellu’r flwyddyn” i’r “Gwyll”,  o 

anffawd y safle adeiladu i’r gerdd gocos 

am ras feics y “Tour de Garth” dan 

gysgod “Picell Braichgref “ (ie, Lance 

A r m s t r o n g )  g y d a  d o n i o l w c h 

swyddogion y corff amgylcheddol 

newydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn glo 

digri iawn i’r noson. Digon yw 

ychwanegu i’r colur, y gwallt ffug a’r 

gwisgoedd  ychwanegu at  naws y 

noson. 

   Fel y canwyd ar y diwedd, eto i eiriau 

Ann Dwynwen 

 

Wel nos da i chi, ffrinidau annwyl, 

Caswom noson o hwyl a sbri, 

Heb i ni orfod adrodd stori 

Am yr un ohonoch chi. 

 

Cawsoch straeon am rai enwogion, 

A pherfformwyr, rhai mawr a rhai mân, 

Gwelsoch bethau fu ar y teli, 

A chael chwerthin mewn sgetsh a chân. 

 

Dewch yn ôl eto’r flwyddyn nesa, 

I gael rhagor o hwyl a sbri, 

Ac mae pawb  yma’n addo i chi 

Na bydd sôn byth amdanoch chi. 

Lwcus iawn, ŵ la la, 

Lwcus iawn, ŵ la la, 

Ni fydd sôn amdanoch chi. 

 

Diolch  i’r rhai a fu wrthi’n  ddiwyd yn 

ysgrifennu, cyfansoddi ac yn cymryd 

rhan a diolch yn arbennig i Nia a Colin 

am reoli’r cyfan. 

(Llun tudalen 4) 

 

Marwolaeth 

Trist cofnodi colli un arall o drigolion 

brodorol yr ardal, Mr Ieuan Christopher, 

Graig Goch, Pentyrch. Yn ystod ei yrfa 

fel adeiladydd, bu'n gyfrifol am godi 

rhai o'r tai a'r ystadau bychain sydd 

bellach yn rhan annatod o Bentyrch ac 

Efail Isaf. Bu ef, a'i ddiweddar briod 

Joan, yn byw yng Nghefn Bychan am 

dros drigain mlynedd ac yn aelodau 

ffyddlon yn addoldy’r “Mission” yn y 

pentref, hyd nes i’r achos hwnnw gau ei 

ddrysau rai blynyddoedd yn ôl. 

Cydymdeimlwn â Jeffrey, ei fab, a'r 

teulu sydd yn byw ym Mhentyrch a'r 

ferch a'i theulu hithau yn ardal Pen-y-

bont ar Ogwr. 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

 

Cafwyd cyflwyniad gan Nia Blackwell 

o Brifysgol Aberystwyth ar 'Astudio 

Biogeocemeg Hen Lofeydd ym Maes 

Glo De Cymru' nos Lun, Mawrth 17, 

2014. 

   Daeth Nia atom o Aberystwyth lle 

mae hi ar flwyddyn olaf ei Doethuriaeth 

yn Sefyd l iad Daearyddiae th a 

Gwyddorau Daear yn y Brifysgol yno. 

Rhoddodd Nia, sy'n wreiddiol o'r 

Wyddgrug, gyflwyniad gwych mewn 

Cymraeg graenus ar ei gwaith ymchwil i 

ddarganfod ffyrdd i lanhau y dŵr sy'n 

llifo allan o hen weithfeydd glo ar draws 

Cymru. Mae nifer o ffyrdd o waredu 

metelau a sylweddau eraill o ddŵr, a 

bydd yn ddim syndod i neb i glywed 

bod y dulliau gorau yn ddrud. Ni ellir 

adeiladu gweithfeydd puro dŵr i bob 

hen bwll glo, felly esboniodd Nia am 

sylwedd diddorol iawn o'r enw rhwd 

gwyrdd, sy'n gyfansoddyn (compound) 

o haearn ac sy'n effeithiol iawn yn tynnu 

haearn a metelau eraill allan o ddŵr. 

   Mae rhwd gwyrdd mor adweithiol, fel 

nad yw'n para yn hir mwn awyr, ond 

mae wedi ei ddarganfod mewn haen 

naturiol ym Mhwll Glo Ynysarwed. 

Esboniodd Nia yn ddeheuig iawn yr 

arbrofion, gan ddefnyddio technegau 

dilyniannau DNA diweddaraf, a 

ddyfeisiodd hi i geisio creu rhwd 

gwyrdd trwy ddefnyddio bacteria o 

dd ŵr  p yl lau glo .  Ro edd  hi 'n 

llwyddiannus yn cynhyrchu defnydd 

tebyg i rwd gwyrdd oedd yn effeithiol 

yn tynnu metelau allan o ddŵr, dim mor 

effeithiol a rhwd gwyrdd, ond yn haws 

i'w greu. Edrychwn ymlaen at ofyn i Nia 

ddychwelyd mewn blwyddyn neu ddwy 

i weld os yw ei darganfyddiad yn cael ei 

ddefnyddio i wneud y gwaith pwysig o 

buro'r dŵr llygredig sydd yn anffodus 

yn rhan o'n treftadaeth hanesyddol. 
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Ysgol  
Pont Siôn Norton 

Lluniau tudalen 16 

CORNEL   

Y  P L
ANT  

Cylch Meithrin Llanhari 
  

Mae Cylch Meithrin Llanhari yn 

mynd o nerth i nerth. Mae y Cylch nawr 

ar agor drwy'r dydd rhwng 8.15 a 

4.14pm. Gellir dewis sesiynau hanner 

diwrnod rhwng 9.15 a 12.15, neu 

12.15 tan 4.15, neu ofal sesiynol: 

9am - 11.30 a 12.15 - 2.45 yn y 

prynhawn  

   Cynigir clwb brecwast rhwng 8.15am 

a 9am a chlwb ar ôl ysgol rhwng 3.00 a 

4.15pm 

    Ffoniwch Siân Paul ar 07891925724 

am fwy o wybodaeth. 

    Mae'r Ti a Fi ar fore Mawrth rhwng 

9.30 a 11am ar lawr cyntaf  yr ysgol 

gynradd. 

    Os am fwy o wybodaeth cysylltwch á  

Teleri Jones, Mudiad  Meithrin, 

Swyddog Datblygu Rhondda Taf 

Teleri.Jones@meithrin.co.uk 

07800 540316 

Pêl-rwyd 

Bu'r merched yn brysur yn chwarae yn 

erbyn Garth Olwg a Chastellau yn 

ddiweddar. Gemau cyntaf y mwyafrif 

oedd y rhain a bu'n brofiad da i bawb. 

Diolch i'r ysgolion am eu croeso. 

  

Nofio 

Bu Carwyn Salmon yn cynrychioli'r 

ysgol yng Ngala Nofio'r Urdd. Da iawn 

ti Carwyn am wneud mor dda. 

  

Sesiwn Stori 

Daeth Guto Davis i adrodd straeon i 

flynyddoedd 3 i 6 ym mis Chwefror. 

Roedd y plant i gyd wrth eu boddau ac 

wedi eu hysbrydoli. 

  

Math Cymru 

Bu blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 yn brysur yn 

datrys problemau gyda gweithdai Math 

Cymru. Cafwyd llawer o hwyl wrth 

ddysgu a llwyddwyd i ddatrys y 

problemau! 

  

Llenor y Flwyddyn 

Llongyfarchiadau i Lewis Williams, 

blwyddyn 6, am ennill Llenor y 

Flwyddyn. Ysgrifennodd gerdd a llythyr 

gwych! Llongyfarchiadau hefyd i 

weddill yr enillwyr drwy'r ysgol.  

  

Eisteddfod Ysgol 

Llongyfarchiadau i'r plant sy'n mynd 

ymlaen i'r rownd nesaf. Pob lwc i bawb!  

  

Eisteddfod Adran 

Llongyfarchiadau i gor Adran Plant y 

Bont am ddod yn ail yn yr Eisteddfod 

Adran yn Ysgol Gyfun Llanhari. Diolch 

i'r staff a'r plant am eu gwaith caled. 

  

Noson Astudio'r Ser 

Cafwyd ail noson o astudio'r ser o iard 

yr ysgol yn ddiweddar. Daeth criw 

mawr o blant yr ysgol a'u teuluodd i 

gael noson ddiddorol. Diolch i Mr 

Howell Thomas a Mrs Estelle Cotter am 

drefnu unwaith eto. (Llun tudalen 16) 

  

Wythnos Wyddoniaeth 

Bu'r ysgol gyfan yn brysur yn cynllunio 

cerbydau sy'n cael eu rhedeg gan wynt. 

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

ddeunyddiau ailgylchu i greu'r cerbydau 

a cafwyd  cystadleuaeth ddiddorol ar 

ddiwedd yr wythnos! Diolch i Mrs 

Estelle Cotter am drefnu.  

  

Dydd y Llyfr 

Diolch i'r holl blant a'r staff am wneud 

ymdrech enfawr wrth wisgo fel 

cymeriadau allan o lyfrau i ddathlu dydd 

y llyfr. 

Sefydlodd Steffan Jones, Creigiau, ei 

gwmni  go leuo  yn  2012  gyda 

chefnogaeth Llywodraeth Cymru a 

chymorth 'Business in Focus'  - ac mae e 

a'i gwmni yn mynd o nerth i nerth. Mae 

wedi sicrhau cytundebau llewyrchus 

iawn gyda'r BBC lle bydd yn 

cyfarwyddo'r goleuo ar gyfer rhaglen 

gwis newydd cyn hir. Bydd hefyd yn 

gweithio ar raglenni talent ac yn ffitio i 

mewn ambell daith gerddorol a 

chyngerdd. Graddiodd Steffan o 

Brifysgol Ravensbourne yn Llundain ac 

ers hynny mae wedi adeiladu portfolio 

gwych a gall restru llawer o brosiectau 

mawr y bu'n ymwneud â nhw - fel y 

gyfres 'An Audience with ...', rhaglenni 

'Only Men Aloud', cytundebau yn Efrog 

Newydd a Los Angeles a chael ei 

gomisiynu i weithio gyda'r cynllunydd 

ffasiwn Vivienne Westwood. Portfolio 

anhygoel i fachgen ifanc. Pob dymuniad 

da i Steffan a'i gwmni - does dim 

amheuaeth na fydd yn llwyddo - ei fotto 

yw - 'Dw i'n byw i weithio a gwaith yw 

fy mywyd.' Dyna beth sy'n ei yrru! Pob 

dymuniad da i ti Steffan yn dy ddyfodol.  

Llwyddo ym myd 
darlledu 

Lliwiwch y Blodau 

mailto:Teleri.Jones@meithrin.co.uk


CAPEL SALEM TONTEG 
  
Beth sy'n digwydd yn y capel? Crefftau, 

straeon, drama, cerddoriaeth, pryd o 

fwyd blasus, a llawer, llawer o hwyl ... 

croeso i "MESSY CHURCH GŴYL 

HWYL", cydfenter newydd Capel 

Salem Tonteg a Phlwyf Llanilltud 

Faerdref. Dyn ni'n croesawu pobl o bob 

oedran i'n dathliad dwyieithog. Cynhelir 

y dathliad unwaith y mis, dydd Gwener 

cyntaf y mis. Bydd y dathliad yn 

dechrau am 4 yp, ond croeso i chi ddod 

yn syth ar ôl yr ysgol.  

   4 Ebrill: Capel Salem Tonteg, 4-6 yp, 

Rev’d Rosa Hunt (01443 206353)  

2 Mai: Eglwys St Illtud, Pentre'r 

Eglwys, 4-6 yp, Rev'd Philip Gullidge 

(01443 202538). Croeso Cynnes i 

Bawb. 

01443 407570 

www.menteriaith.org 
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Barn y Bobl 

Mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni yma 

ym Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. 

Ym mis Chwefror dyma ni’n croesawi 

aelod newydd i’r tîm, Einir Siôn yn brif 

weithredwraig newydd i’r Fenter. 

Rydym yn gweld y cyfnod yma o newid 

fel cyfle arbennig i ni ddatblygu ac 

adeiladu ar ein gwaith presennol gyda 

phlant, teuluoedd, pobl ifanc a’r 

gymuned gyfan. 

   Y gobaith yw codi proffil y Fenter yn 

y gymuned ac i annog y defnydd o’r 

iaith Gymraeg trwy drefnu amrywiaeth 

o weithgareddau a digwyddiadau 

newydd sbon. 

   Barn y bobl sy’n bwysig i ni fel 

Menter Iaith. Hoffwn wybod pa fath o 

weithgareddau a digwyddiadau sydd yn 

eich diddori chi. 

   Rydym yn awyddus  i glywed eich 

barn a byddwn yn ddiolchgar iawn 

pebai’ch yn llenwi ein holiadur 

ymchwil. 

   Ewch i: www.menteriaith.org neu 

dilynwch y l inc yma:  ht tps: / /

www.surveymonkey.com/s/M2PZ9TW 

 

Cynllun Pasg Menter Iaith Rhondda 

Cynon Taf 2014! 

Dewch yn llu i gynllun Pasg Menter 

Iaith Rhondda Cynon Taf. Darparwn 

amgylchedd diogel, cyffrous a gofalgar i 

blant 5-11 oed drwy gyfrwng y 

Gymraeg. Ymhellach mae’r cynlluniau 

wedi eu lleoli yng Nghanolfan 

Gartholwg ac Ysgol Rhydywaun ar y 

14eg - 17eg o Ebrill. Mae’r cynllun hon 

yn gynllun chwarae mynediad agored, 

ac mae lle i 30 o blant i fynychu. Felly 

cyntaf i’r Felin...... 

 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar 

 01443 40 75 70 neu e-bostiwch 

hannah@menteriaith.org 

 

Talebau Tesco 

Un ffordd hawdd i helpu’r Fenter yw 

ymuno â’n cynllun Tesco. Arian parod 

am dalebau sy’n rhoi canran o incwm i’r 

Fenter, nid wrthoch chi ond oddi wrth 

Tesco... ‘mae popeth bach yn helpu, 

wyddoch chi!’. 

   Cysylltwch â John Llew am fwy o 

fanylion 

Ffôn: 01443 218077 / 07881822069 

Ebost: johnllewt@hotmail.com 

Digwyddiadau ar y gweill... 

Cystadleuaeth Pobi Pasg i blant – 

Ebrill 5ed 

Os ydych chi’n mwynhau coginio 

gyda’r teulu beth am roi cynnig ar ein 

cystadleuaeth pobi Pasg i blant. 

   Dewch â’ch cacen i Ganolfan Dysgu 

Gydol Oes Gartholwg rhywbryd rhwng 

10yb a 12yp ar Ddydd Sadwrn y 5ed o 

Ebrill. 

   Categorïau oedran: 3-6oed a 7-10oed 

   Beirniaid a gwobrau arbennig! 

Hefyd – Gweithgareddau celf a chrefft 

Pasgaidd!  £3/cacen 

 

Trip i ŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 

Dydd Sadwrn 21ain o Orffennaf 2014 

Beth am ddod ar drip gyda ni i Ŵyl 

Lenyddiaeth Dinefwr eleni? 

   Cyfle gwych i fwynhau digwyddiad 

arbennig gyda Chymry Cymraeg eraill 

Croeso mawr i bawb! 

   Dewch gyda ni a chewch chi 

ostyngiad pris tocyn arferol. *Bydd pris 

y bws ar ben hwn 

Oedolion: £25.00 

Tocyn diwrnod i blentyn (6-16oed): 

£5.00 

Tocyn diwrnod i blentyn ifanc (0-5oed): 

Am ddim. *Rhaid i bob plentyn ifanc 

fod â thocyn er ei fod am ddim 

   Nifer cyfyngedig o lefydd – Y cynta’ 

i’r felin! 

   Cysylltwch â’r Fenter i archebu 

tocynnau cyn Dydd Gwener 2ail o Fai. 

Ffoniwch 01443 407570 neu e-

bostiwch: 

catrinreynolds@menteriaith.org i 

archebu tocynnau 

 

Gwirfoddoli 

Hoffwn wybod hefyd os ydych chi â 

diddordeb gwirfoddoli i’r Fenter. 

Gyda’ch help chi gallwn  gyflawni 

llawer mwy. Os ydych chi’n edrych am 

gyfle da i ymarfer a defnyddio eich 

Cymraeg ac i gwrdd â Chymry lleol 

cysylltwch â ni. Mae gennym gyfleoedd 

arbennig ar gyfer pobl o bob oed a 

chefndir, rhowch wybod i ni beth yw 

eich arbenigedd chi! 

   Os  o es  gennych  dd iddo rdeb 

gwirfoddoli cysylltwch â’r swyddfa ar 

01443 407570. 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Merched y Wawr 

Cafwyd noson wych yn Eglwys Sant 

Catherine gyda thelynorion Coleg Cerdd 

a Drama o dan hyfforddiant Caryl 

Thomas. Mae’r Gangen yn trefnu 

ymweliad a  Theatr Gydol oes 

Gartholwg mis yma i weld cynhyrchiad 

gan Theatr Bara Caws - ‘Dros y Top’. 

(nos Iau, Ebrill 10 fed). 

   Cysylltwch â Dilys er mwyn archebu 

tocyn neu am fwy o wybodaeth. 

Edrychwn ymlaen at gyfarfod mis Mai 

pan ddaw Anna Jones, Abersoch nôl i 

Bontypridd i’n difyrru. 

 

Arddangosfa 

Lansiwyd ‘Llunio ein Lle’ ddydd 

Sadwrn 15fed Mawrth  yn Eglwys St. 

David’s, Heol Gelliwastad. Casglwyd 

nifer o ddelweddau ffotograffig o ardal 

P o n t y p r i d d  g a n  u n i g o l i o n  a 

chymdeithasau amrywiol- gan gynnwys 

rhai gan Gangen Pontypridd o Ferched y 

Wawr. Bydd yr arddangosfa yn parhau 

tan y 29ain o Fawrth. Galwch heibio! 

Cydymdeimlo 

Ar ôl gwaeledd byr bu farw Hilary 

Caffery, Nelson. Cyn ymddeol roedd 

Hilary yn athrawes gyflenwi ac wedi 

gweithio i Awdurdod Addysg Rhondda 

Cynon Taf am nifer o flynyddoedd. 

Estynnwn ein cydymdeimlad â’r teulu- 

Alun , ei gwr a’i merch, Delyth. Hefyd i 

deulu Graigwen - Gerwyn a Bethan a’ u 

plant. 

 

Clwb Llyfrau 

Nofel mis yma yw ‘Dewis’ gan Ioan 

Kidd. Byddwn yn cwrdd nos Fawrth, 

Ebrill 15 fed yng Nghlwb y Bont. Llyfr 

mis Mai yw’r gyfrol Saesneg ‘Wake’ 

gan Anna Hope. Ym mis Mehefin y 

gyfrol dan sylw yw’r nofel Gymraeg 

‘Gabriela’ gan John Roberts. 

https://www.surveymonkey.com/s/M2PZ9TW
https://www.surveymonkey.com/s/M2PZ9TW
mailto:johnllewt@hotmail.com
mailto:catrinreynolds@menteriaith.org


Roedd sesiynau blasu siocled a ffrwythau, 

gemau rhyngweithiol ac wrth gwrs ein 

siop nwyddau Masnach Deg. Gwerthom 

siocled, losin, diodydd, gemwaith, 

pensiliau, arddurniadau a sebon! 

Diwrnodau llwyddiannus iawn lle codom 

dros £950 o bunnoedd. Diolch am eich 

cefnogaeth eleni eto! 

 

Diwrnod y Llyfr 

Cyfnewidiodd disgyblion Ysgol Gynradd 

Dolau eu gwisgoedd traddodiadol ar gyfer 

dillad eu hoff gymeriadau ffuglen i nodi 

Diwrnod Llyfr y Byd ar ddydd Iau. Harri 

Potter, ‘Ble mae Wally’ a ‘Gangster 

Granny’ oedd rhai o’r cymeriadau 

poblogaidd ddaeth i’r ysgol. Roedd pawb 

wedi mwynhau dathlu’r ddiwrnod er 

mwyn dangos eu cariad tuag at ddarllen. 

Cynhaliwyd amrywiaeth o weithgareddau 

yn ystod y dydd, gan gynnwys cyfleoedd 

i'r plant i drafod a rhannu rhannau o'u hoff 

lyfrau neu straeon ac arddangos eu 

gwisgoedd ffansi. Cafodd dosbarthiadau 

gwahanol lawer o hwyl yn ysgrifennu 

adroddiadau llyfr, creu collage 

cymeriadau, cyflawni gweithgareddau 

chwarae rôl, ysgrifennu a gwrando ar 

storïau a llawer mwy! 

rownd derfynol gyffrous iawn rhwng 

Caitlin Jones a Dyfan, a doniau sillafu'r 

disgyblion i gyd yn amlwg iawn. Yn 

cymryd rhan eleni oedd Cole Rees, Tianna 

Teisar, Taylor Riley, Caitlin Edwards, 

Elin-Mair Griffiths, Caitlin Jones,  

Cameron Coburn, Nia Smart, Dyfan 

Krieger, Caitlin Padfield, Holly James, 

Isabel Jones , Cari Hughes, Brydie Hewn, 

Elliott Harding, Alex Eyres,  ac Elis 

Jenkins.  Y Pencampwyr oedd- Blwyddyn 

3  Cole Rees, Blwyddyn 4 Caitlin Jones, 

Blwyddyn 5 Dyfan Krieger a Blwyddyn 6 

Alex Eyres. Roedd hi’n fore bendigedig 

a’r gynulleidfa wedi gwneud ymdrech 

arbennig gyda’u gwisgoedd gwenyn. Da 

iawn bawb. 

 

Cyngerdd Neuadd Dewi Sant 

Bu côr yr ysgol yn ddigon ffodus i 

berfformio yn Neuadd Dewi Sant, 

Caerdydd ar Fawrth 1af eleni. Am 7 o’r 

gloch, ar ôl diwrnod llawn o ymarfer, 

roedd hi’n bryd i’r plant berfformio i llond 

neuadd yng nghanol eu prifddinas. Roedd 

canu gyda Cherddorfa a Chorws 

Cenedlaethol y BBC a dros 200 o 

ddisgyblion eraill yn y cyngerdd yn 

brofiad bythgofiadwy ac roedd y 

disgyblion yn glod i’w hysgol. Hoffai staff 

a disgyblion yr ysgol estyn diolch o galon 

i Osian, Llio, Adrian a Grant am y cyfle i 

fod yn rhan o ddigwyddiad mor arbennig. 

 

Deinosoriaid 

Dydd Mawrth, Mawrth 11eg daeth ‘Dino 

Dome’ i’r ysgol ar gyfer sioe i’r 

dosbarthiadau Meithrin a Derbyn. Dysgon 

ni lawer o wybodaeth a ffeithiau diddorol 

am ddeinosoriaid a chawsom gyfle i ddal 

ffosil go iawn!! Yna aethon ni i mewn i’r 

‘dome’ enfawr ac eisteddom ni i lawr yn 

barod am y sioe 3D.  Roedd y plant wir 

wedi mwynhau'r sioe ac  wedi gwrando yn 

astud ar bopeth. Am brofiad gwych i 

gychwyn ein thema ar ddeinosoriaid! 

 

Oes Fictoria 

Bu blynyddoedd 1 a 2 yn ddigon ffodus i 

gael sioe a gwybodaeth o fenyw o Oes 

Fictoria! Dysgodd y dosbarthiadau am 

fywyd pobl heb drydan a chymeron nhw 

rhan mewn diwrnod golch. Cafodd nifer y 

cyfle i edrych ar hen wrthrychau megis 

twb doli, haearn smwddio, pegiau doli a 

dillad. Dysgodd y plant am ddiwrnod 

golch a sut roedd rhaid codi am 4 o’r 

gloch pob bore. Ymatebodd y plant yn 

wych gan ofyn nifer o gwestiynau a 

helpu’r fenyw i ddeall am beiriannau 

modern fel peiriant golchi a thrydan. 

Diolch i ‘Chance Encounters’ am ddod a 

rhannu’r profiad hyfryd gyda ni! 

 

Wythnos Masnach Deg 

Eleni, i godi arian ar gyfer Masnach Deg 

cynhaliom brynhawn coffi. Codom dros 

£95 – diolch yn fawr! Yn ogystal â’r 

prynhawn coffi cynhaliom ddiwrnodau o 

weithgareddau i godi ymwybyddiaeth. 

Pwll Mawr 

I orffen ein thema ‘Aur Du’ cafodd 

blynyddoedd 3 a 4 ddiwrnod gwych yn 

ymweld â Phwll Mawr ym Mlaenafon. Er 

gwaethaf y gwynt a'r glaw roedd y  plant 

wedi mwynhau'r ymweliad ac yn caru’r 

profiad o fynd i lawr o dan y ddaear. 

Gosododd y plant safon ardderchog o 

ymddygiad ac fe ddysgodd y plant  llawer 

iawn o'r ymweliad. Cawsom ddiwrnod 

llawn hwyl yn ymweld â holl atyniadau’r 

safle - orielau, gweithdai, stablau, 

baddonau ac wrth gwrs y siop!  

 

Eistedddfod Gylch 

Ddydd Mercher y 5ed o Fawrth  aeth 23 o 

ddawnswyr Dolau i gystadlu yn yr 

Eisteddfod Gylch yn  Llanhari. Cawsom 

ddiwrnod gwych a pherfformiodd y 

merched yn rhyfeddol. Roeddem yn 

llwyddiannus iawn, gyda Disgo a Dawns 

Creadigol yn ennill ac yn mynd ymlaen i'r 

rownd nesaf ym Mhafiliwn Porthcawl.  

Cawsom hefyd tair o ddawnswyr unigol a 

gwnaethon nhw’n arbennig o dda.  

Enillodd Ellie Rees y gystadleuaeth 

ddawns unigol gyda Sophia Grunewald yn  

2il  a Sali Hughes yn 3ydd. Rhoddodd 

Taylor Riley a Nia Smart  ymdrech mawr 

i’w perfformiad llefaru unigol. Ac fe 

wnaeth Charlotte Cwok ennill unawd 

piano unigol unwaith eto eleni. Bydd hi 

hefyd yn ymuno â'r dawnswyr yn y rownd 

nesaf ym Mhorthcawl.  

 

Dydd Gŵyl Dewi  

Dydd Llun, Mawrth y trydydd, bu plant 

Ysgol Dolau yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 

gan gael Eisteddfod ysgol. Roedd canu 

hyfryd gan bawb – plant y Cyfnod Sylfaen 

a Chyfnod Allweddol 2 – caneuon yn 

amrywio o Fysedd bach yn dawnsio, Heno 

Heno, Ffrind i ni y plant, i Ganu Roc a Rôl 

a Sosban Fach. Dawnsiodd plant 

Blwyddyn 1 eu dawns gwerin. 

Chwaraeodd Charlotte Kwok y piano, 

roedd darnau llefaru gan unigolion plant 

Cyfnod Allweddol 2 ynghyd ag amryw o 

ddawnsio - creadigol a disgo. Pob lwc i’r 

plant yn yr Eisteddfod Sir ym Mhorthcawl 

ar yr ail o Ebrill! Cafodd ymdrechion 

gwaith llawysgrifen a chelf a chrefft y 

plant eu dathlu yn y prynhawn gan 

wobrwyo’r enillwyr a thystysgrifau 1af, 

2il a 3ydd.  Roedd y seremoni goroni yn 

hyfryd –  enillodd Sean Burrows y Goron 

ac enillodd Daniel Welsbey y Gadair. 

Llongyfarchiadau i’r ddau ohonynt! 

 

Gwenynen Geiriau 

Llongyfarchiadau gwresog i Dyfan 

Krieger am ennill ein Cystadleuaeth 

Gwenynen Geiriau (Cymraeg) eto eleni. 

Roedd hi’n gystadleuaeth agos iawn, gyda 

Ysgol Gynradd 
Dolau 

(Llun tudalen 16) 
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YSGOL 
UWCHRADD 

PONTYPRIDD 
(Lluniau tudalen 15) 

Gohebydd ysgol: Lauren Staple 
 

Cwrs Llangrannog  

Ar ddydd Gwener, Mawrth y 7fed aeth 

criw o ddisgyblion blwyddyn 8 i 

Langrannog am y penwythnos gyda Mr 

Gronw, Ms Thomas, Mrs Chorley a Mr 

Barton. Cafodd pawb amser penigamp yn 

cymryd rhan yn y gweithgareddau i gyd. 

Roedd y tywydd yn fendigedig hefyd - 

dim diferyn o law, diolch byth! 

 

Llongyfarchiadau i Mr Bracey, Technoleg 

Gwybodaeth am ennill tocynnau i’r gêm 

rygbi rhyngwladol rhwng Cymru a 

Ffrainc. Trefnwyd y raffl i godi arian tuag 

at gronfa’r ysgol. 

 

Da iawn wir i Jodie Fuge a Danielle 

Griffiths, blwyddyn 8 a dreuliodd dau 

ddiwrnod yn ystod eu gwyliau hanner 

tymor yn tacluso’r ardd flodau yng 

nghanol iard ganol yr ysgol. Gwnaethon 

nhw blannu blodau newydd ar gyfer y 

gwanwyn hefyd. 

 

Diwrnod y llyfr 2014. Gwisgodd nifer o 

staff ac aelodau’r chweched dosbarth i 

fyny fel eu hoff gymeriadau i ddathlu 

Diwrnod y Llyfr ar y 6ed o Fawrth. Hefyd 

ysgrifennodd y staff adolygiadau o’u hoff 

lyfrau ac mae’r posteri i’w gweld o 

gwmpas yr ysgol  



Ar Draws 

1.  Lle i gynnau tân (4) 

3.  Cloffi (6) 

8.  Rhwystr (6) 

9.   Bryn bach (6) 

11.  Clwstwr bychan (7) 

12.  Defnydd ysgithr yr eliffant (5) 

14.  Gwendid (3) 

15.  Peth sy’n pigo (5) 

16.  Cenel (3) 

17.  Gweithio (5) 

19.  Athrofa (7) 

21.  Defod (6) 

22.  Byrhau (6) 

23.  Ehangu (6) 

24.  Ffrwythau’r gollen (4) 

     11 Tafod Elái       Ebrill 2014 

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 20 Ebrill 2014 

1  1  2  4 3 4  5  6 

7      8       

8       9      

      10       

11        12    13 

     15  16  17    

14    15      16   

     22      16  

17  18    19  20     

27             

21      29 22      

             

23      32 24      

Atebion Mawrth 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

I Lawr 

1. Porffor (7) 

2. Ysgeler (5) 

4. Llawenydd (7)  

5.  Rhoi ergyd â throed (5) 

6.   Bach y ddafad (3) 

7.   Maen gwerthfawr coch (8)  

10. Y weithred o dynnu bwa (7) 

13.  Lleihau mewn gwerth (8)  

15. Ymlusgo (7) 

16. Credinaethau (7)   

18. Bodolaeth (5) 

20. Cwyn (5) 

21. Doeth (3) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

C A T R A W D 4 W  A  T 

A  R  N  I S E L D E R 

S I O  RH E G  L  B  I 

T  S  E  U CH E L R Y W 

E P I L G A R    O   

N   I  M O CH  Y F E D 

E 13 C L Y D  W E D I  A 

D W L I  O D I  Y  16 D 

18  I  19  A P O S T O L 

C I C A I O N  D  W  E 

W  I  O 22 N O L  T R O 

B R E I N I O  Y  I  L 

L  D  C  D A D R O DD I 

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

yn wahanol) : 

Mis Ebrill 2014: 

6ed         Rhys ab Owen    

13eg     Oedfa Gymun - Parchedig  R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

18fed  Oedfa Gwener y Groglith (10:00 a.m)  

20fed  Oedfa Sul y Pasg 

27ain  Parchedig R Alun Evans (Gweinidog) 

Mis Mai 2014: 

4ydd     Oedfa Cymorth Cristnogol 

11fed    I’w drefnu 

18eg     Oedfa Ardal – Gorllewin Caerdydd 

25ain     Parchedig Dafydd Owen 

 

Mae’r cloc yn symyd ymlaen awr a hynny’n 

arwydd fod pethau’n symyd tuag at dymhorau’r 

gwanwyn a’r haf. 

   Awr yn llai o gwsg ar noson troi’r cloc, awr yn 

llai i ddisgwyl at amser brecwast i ambell un, awr 

wedi ei cholli i un arall. 

   Be wnaech chi petai’r awr honno wedi bod ar 

gael i chi tybed? Sut fyddech chi wedi dymuno 

treulio’r awr honno? A’i awr o wasanaeth neu awr 

o ddiogi fyddai hi? A’i awr gynhyrchiol neu awr o 

wastraff? 

   Fe wyr pawb siawns fod ‘na chwe deg munud 

mewn awr, a chwe deg eiliad mewn munud, ond 

onid syfrdan y datganiad diweddaraf o du’r 

gwyddonwyr yn ystod yr wythnosau diwethaf 

yma. 

   Bellach daeth awgrym cryf eu bod wedi gallu 

edrych yn ôl a gweld “trwy ffenestr” bron iawn at 

ddechrau’r bydysawd, neu o leiaf o fewn un rhan o 

driliwn o eiliad at y “Y Glec Fawr”. Meddyliwch 

eu bod wedi darganfod golau oedd yn 13.8 biliwn 

o flynyddoedd oed, a hynny trwy gymorth telescop 

radio (Bicep –sef “Background Imaging of Cosmic 

Extragalactic Polarization”) ym Mhegwn y De. 

   Y theori ydi fod y bydysawd, trwy 

“chwyddiant” (nid y term ariannol cyfarwydd!), 

wedi ei ffurfio yn gyflym iawn i ddechrau, 

ymestyn ac oeri, gan ffurfio atomau, a hynny yn ei 

dro yn creu’r ser a’r galaethau. Cymerodd y camau 

rheini tua 380 000 o flynyddoedd, ac aeth biliynau 

o flynyddoedd wedyn cyn i’r planedau gael eu 

ffurfio o’r nwyon a’r llwch oedd yn amgylchynu’r 

ser. 

   A dyna roi cred bendant (i awgrym a wnaed gan 

Einstein ganrif yn ôl) am fodolaeth tonnau 

disgyrchiant, y rheini yn teithio ar gyflymdra golau 

a chreu crychau, fel carreg mewn pwll o ddwr, yn 

y gofod. 

   Er fod y tonnau eu hunain yn rhy wan i’w canfod 

a’u mesur wedi cyhyd o amser, mae ‘r 

gwyddonwyr wedi darganfod eu hol yng nghefndir 

y meicrodonnau cosmig (a ddisgrifir fel cawl o 

ronynnau elfennol yn weddill wedi’r Glec Fawr).    

   Bydd canlyniadau’r darganfyddiau diweddaraf 

yma yn cael eu cyhoeddi yn y cylchgronau 

gwyddonol yn y man, ac yn cael eu hastudio’n 

fanwl gan eu cyd-wyddonwyr. 

   “’Rydym yn gallu gweld yn ôl i ddechrau amser” 

meddent. 

   Fydd ‘na le i Dduw rhywle yn y darganfyddiad 

tybed? Gawn ni weld! 

   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 am wefan 

Bethlehem sydd i’w chanfod ar  

www.gwe-bethlehem.org. Mae gan 

Bethlehem gyfri trydar (twitter). 

Dilynwch ni ar @gwebethlehem.] 

   Ar ran aelodau a chyfeillion 

Bethlehem, Gwaelod-y-garth ein 

dymuniadau gorau i’n Gweinidog 

wrth iddo wynebu triniaeth yn yr 

ysbyty yn ystod mis Ebrill. Byddwn 

yn meddwl yn annwyl iawn amdano 

ef a Rhiannon, a gweddill y teulu, 

yn ystod y wythnosau a’r misoedd 

nesaf yma, gan ddeisyf ei weld yn 

ôl yn ein mysg, ond dim ond pan 

fydd wedi cryfhau a gwella’n llwyr 

– nid cyn hynny!   

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

029 20 689 888 

Tafwyl 

Wrth lansio Tafwyl 2014 yn swyddogol ar 

Ddydd Gŵyl Dewi, cyhoeddodd Menter 

Caerdydd enwau rhai o’r sêr fydd yn 

cymryd rhan yn yr ŵyl. Cadwch lygad ar 

wefan Tafwyl – www.tafwyl.org, tudalen 

Facebook yr ŵyl ‘Gwyl Tafwyl’ a’r 

chyfrif Twitter @tafwyl am y wybodaeth 

ddiweddaraf. 

 

Menter Caerdydd yn chwilio am sêr 

rygbi’r dyfodol 

Ar ddiwedd mis Ebrill bydd Menter 

Caerdydd mewn partneriaeth â Chyngor 

Caerdydd ac Adran Chwaraeon Urdd 

Gobaith Cymru yn dechrau clybiau rygbi 

newydd i blant rhwng 2 a 4 oed. Bydd 

‘Rygbi Bach’ yn cwrdd bob bore Sadwrn 

am 8 wythnos o Ebrill 26 ymlaen gan 

ddatblygu sgiliau rygbi craidd tra’n cael 

llawer iawn o hwyl. Bydd ‘Rygbi Bach’ 

yn cael ei gynnal yn Neuadd Chwaraeon 

Talybont, ac mae croeso i fechgyn a 

merched i gofrestru. Oherwydd natur y 

sesiynau ac oedran y plant, disgwylir i 

rieni aros a chymryd rhan yn y sesiynau. 

Bydd angen cofrestru o flaen llaw, ac mae 

modd gwneud hynny trwy’r wefan 

www.mentercaerdydd.org 

 

Rygbi Bach (2-3 oed) 

Cwrs 8 wythnos yn dechrau bore Sadwrn, 

Ebrill 26 Neuadd Chwaraeon Talybont / 

9.30am – 10am £40. 

Rygbi Bach (3-4 oed) Cwrs 8 wythnos yn 

dechrau bore Sadwrn, Ebrill 26 Neuadd 

Chwaraeon Talybont / 10am – 10.45am 

£56 

 

Cwis y Mochyn Du 

Bydd cwis nesaf y Fenter yn cael ei 

gynnal Nos Sul, Ebrill 27 yn y Mochyn 

Du am 8pm. £1 y person. Mae croeso 

cynnes i bawb! Cofiwch bod y cwis ar 

Nos Sul olaf bob mis. 

 

Cyngerdd 

Bydd Côr Plant Caerdydd yn perfformio 

mewn cyngerdd er budd Eisteddfod yr 

Urdd Caerffili a’r Cylch, Nos Wener, 

Ebrill y 4ydd gyda Chôr y Mochyn Du, 

Steffan Jones ac Eirlys Parri. Cynhelir y 

gyngerdd yng Nghapel Gwaelod y Garth 

am 7.30pm. Mae’r tocynnau’n £8 i 

Oedolion a £5 i blant ac ar gael gan Mair 

Gwynant – mairgwynant@hotmai.co.uk, 

Marian Evans – 07790 434055 neu o 

dafarn y Mochyn Du – 029 2037 1599.   

 

Tafwyl yn chwilio am wirfoddolwyr 

Bydd Ffair Tafwyl yn cael ei chynnal 

eto eleni yng Nghastell Caerdydd ar y 

12fed o Orffennaf, ac unwaith eto 

rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i 

helpu gyda’r digwyddiad. Mae’r ŵyl 

wedi mynd o nerth i nerth yn y 

blynyddoedd diwethaf, gyda dros 

12,000 yn mynychu llynedd, ac rydym 

yn datblygu ymhellach eleni, gyda 

llwyfan y tu allan i’r castell am y tro 

cyntaf. 

   Mae’r gwirfoddolwyr yn rhan annatod 

o’r digwyddiad gyda nifer o wahanol 

ddyletswyddau’n ymwneud â’r gwaith, 

ond yr elfen bwysicaf yw bod yn brif 

gyswllt â’r cyhoedd trwy gydol y dydd, 

felly rydym yn chwilio am unigolion 

brwdfrydig a chyfeillgar dros 16 oed. 

Diolch i nawdd gan y Gronfa Loteri 

Fawr drwy’r cynllun Arian i Bawb, 

gallwn gynnig profiad mwy cyflawn i 

wir foddolwyr eleni :  bydd pob 

gwirfoddolwr yn cael tocyn bwyd a 

diod, a bydd lluniaeth ar gael yn ystod y 

shifft. Bydd crys-t Tafwyl i bawb sy’n 

gwirfoddoli hefyd. Mae Tafwyl yn ŵyl 

hynod amrywiol, ac mae angen 

gwirfoddolwyr ymhob rhan o’r safle – 

o’r llwyfannau cerddoriaeth i’r ardal 

Diddordeb dilyn ôl troed Nigel Owens? 

Byddwn yn cynnal cwrs ‘Dyfarnu Rygbi’ 

Lefel 1 mewn partneriaeth ag Undeb 

Rygbi Cymru ar Fai’r 7fed, 2014. Nigel 

Owens bydd hyfforddwr y cwrs. Bwriad y 

cwrs yw dechrau unigolion ar y daith o 

fod yn ddyfarnwr a byddwch yn cael 

cyflwyniad i egwyddorion dyfarnu gêm o 

rygbi. Ar lefel sylfaenol, bydd y cwrs yn 

amlinellu rheolau’r gêm, yn trin â 

chwestiynau cyffredinol a thrafod y 

safleoedd y dylai’r dyfarnwr gymryd yn 

ystod y gêm. Wrth orffen y cwrs yn 

llwyddiannus byddwch yn ennill trwydded 

Dyfarnwr Lefel 1 URC a bydd hawl 

gennych i ddyfarnu gemau iau clybiau 

rygbi,  gemau plant i fyny at Dan 16 a 

Rygbi Ysgolion. Os hoffech gofrestru, neu 

am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag 

angharad@mentercaerdydd.org. 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Gohebwyr y mis:  

Dilwen Davies a Nia Donnelly 

 

Seren newydd y sgrin fach  

Ym mis Mawrth dechreuodd cyfres 

ddrama newydd ar S4C - drama 

ddirgelwch dwys o fath newydd sbon, 

fydd yn rhoi bywyd yn swbwrbia dan y 

chwyddwydr. 35 Diwrnod yw enw’r 

gyfres. Mae wyth pennod y gyfres yn 

cyflwyno stori ddirgelwch iasol mewn dull 

newydd fydd yn ein cadw ar flaenau ein 

seddi, a phob cymeriad yn dod o dan ein 

hamheuaeth. Un wyneb newydd, ond 

cyfarwydd i bobl Llantrisant yw Elin Haf 

Davies, merch Geraint a Siân Davies. 

Llongyfachiadau i ti Elin, a phob lwc i ti 

ar dy yrfa newydd. Mae'n braf iawn gweld 

gwyneb newydd ar S4C. 

 

Swydd Newydd 

Llongyfarchiadau i Carys Fowler, 

Meisgyn, sydd wedi cael swydd fel tiwtor 

nofio i'r Urdd. Mae Carys yn aelod o 

chweched dosbarth Ysgol Llanhari. Mae'r 

gwersi yn cael eu cynnal i blant ysgol 

gynradd ym mhwll nofio Ysgol Bryn 

Celynnog ar nos Fawrth.  

 

Chwaer fach newydd 

 Llongyfarchiadau mawr i Owen a Chris 

Morris (Meisgyn) ar enedigaeth merch 

fach nos Wener Mawrth 7fed - Mali Mai, 

chwaer i Elin a Catrin. Mae pawb wrth eu 

bodd, gan gynnwys mam-gu a tad-cu 

Meisgyn, sef Keith a Jen Morris. Y 

teulu wedi cynyddu eto!! 

 

   Cywiriad a diolch i ohebydd mis 

diwethaf, Elain Haf. 

   Geraint ac Enid Hughes fydd y 

colofnwyr y mis nesaf, felly os oes 

gennych newyddion, anfonwch at 

enidageriant@btinternet .com neu 

ffoniwch 01443 224743.   

chwaraeon, y babell ysgolion ac o 

gwmpas canol y ddinas, ac mae modd 

nodi ar y ffurflen pa ardal fyddai orau 

gennych. 

   Yn ôl Siôn Jones un o wirfoddolwyr 

llynedd: ‘Fe wnes  fwynhau’r profiad o 

wirfoddoli, ac roedd yn braf cyfrannu at 

ddigwyddiad fel Tafwyl, a gan nad oedd 

y shifft yn para trwy’r dydd roedd digon 

o gyfle i weld pob dim yn y ffair hefyd.’ 

   I lenwi’r ffurflen gais, ewch i 

www.tafwyl.org, neu am fwy o 

w y b o d a e t h  c y s y l l t w c h  a g 

osian@mentercaerdydd.org. 

Bruce Etherington (Prifysgol Caerdydd, Prif 

Noddwr 3 mlynedd), y Cynghorydd Huw 

Thomas (Cyngor Caerdydd) a Rhys Patchell 

(Gleision Caerdydd, Llysgennad newydd 

Tafwyl) 

http://www.tafwyl.org
mailto:mairgwynant@hotmai.co.uk
http://www.tafwyl.org
mailto:osian@mentercaerdydd.org
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Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 
 
Eisteddfod yr Ysgol 

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu 

yn eisteddfod yr ysgol yn ddiweddar ac yn 

enwedig i Anya Everitt o Flwyddyn 6 a 

enillodd gadair yr eisteddfod am ei cherdd 

ar y testun “Y Darlun”.  Diolch i Mrs Beti 

Treharne, Mrs Sian Davies a Mrs Pat 

Edmunds a gafodd y gwaith anodd o 

feirniadu’r cystadlaethau a braf oedd 

croesawu Mrs Siw Thomas a Mrs Jill 

Riggs nôl atom i fwynhau’r diwrnod. 

 

Eisteddfod Gylch 

Llongyfarchiadau hefyd i’r canlynol a fu’n 

llwyddiannus yn yr Eisteddfod Gylch ac a 

fydd nawr yn cystadlu yn yr Eisteddfod 

Sir:  Luke James (Unawd Blwyddyn 5 a 

6), Alys Thomas (Unawd Blwyddyn 3  a 

4), Luke James ac Alys Thomas (Deuawd 

Blwyddyn 6 a Iau), Alys Thomas (Llefaru 

Blwyddyn 3 a 4), Alys Thomas (Unawd 

Alaw Werin Blwyddyn 6 ac Iau), Myfi 

Evans (Llefaru Blwyddyn 5 a 6), Myfi 

Evans (Unawd Telyn Blwyddyn 6 ac Iau).  

Dymuniadau gorau hefyd i’r disgyblion 

hynny fydd yn cystadlu yn y Parti Unsain, 

Parti Deulais, Ymgom, Ensemble Lleisiol 

a’r Côr. 

 

Myfyrwyr 

Hwyl fawr i’r ddwy fyfyrwraig a fu gyda 

ni ers tymor yr Hydref, sef Miss Kelsie 

Ryan a fu’n gweithio yn Nosbarth 13 a 

Miss Gemma Burford a fu’n brysur yn 

Nosbarth 6.  Pob lwc iddynt ar eu lleoliad 

nesaf a diolch am eu holl waith caled.  

Croeso hefyd i’r myfyrwyr newydd fydd 

yn ymuno â ni ar gyfer y tymor nesaf, sef 

Mr Geraint Williams, Miss Ross Weekley, 

Miss Alaw Le Bon a Miss Rebecca 

Blackmore. 

 

Elusen y Tymor 

Diolch yn fawr iawn i holl blant a 

theuluoedd yr ysgol am godi’r swm 

anrhydeddus o £2479.45 tuag at elusen yr 

NSPCC yn ddiweddar.  Fel rhan o’r 

gweithgareddau codi arian mi fu pob 

dosbarth yn cyflawni amrywiaeth o 

weithgareddau corfforol.  Gwych! 

 

Cyngerdd 

Bu aelodau o gôr yr ysgol yn perfformio 

mewn cyngerdd gyda Chôr Meibion 

Llantrisant yn Eglwys All Hallows, 

Meisgyn ar Fawrth y cyntaf. 

 

Chwaraeon 

Fe aeth dau dîm o’r ysgol i gystadlu mewn 

cystadleuaeth yn Ysgol y Pant  ar y 13eg o 

Fawrth.  Fe enillodd Llantrisant B un gêm 

a cholli tair ac fe enillodd Llantrisant A 

dair gêm a cholli un. Bu tîmau o’r ysgol 

hefyd yn cystadlu yng nhwrnameint pêl-

droed New Directions/Dinas Caerdydd a 

bu pedwar tîm yn cymryd rhan yng Ngŵyl 

Rygbi Tag Gleision Caerdydd ar yr 20fed 

o Chwefror.  Llongyfarchiadau i bawb a 

gyfrannodd at lwyddiant y cystadlaethau. 

 

Cystadleuaeth Poster Gŵyl Ddewi 

Llongyfarchiadau mawr i Lucy Thomas o 

Ddosbarth 13 ac i Ashlee Howard o 

Ddosbarth 7 a fu’n fuddugol yng 

nghystadleuaeth poster Gŵyl Ddewi a 

drefnwyd gan Tesco yn ddiweddar.  Fe 

enillodd y ddwy dalebau gwerth £40 yr un 

iddyn nhw’u hunain a gwerth £150 o 

dalebau i’r ysgol. 

Ysgol Castellau 

Eisteddfod yr Ysgol 

Cafwyd bore o gystadlu brwd yn 

Eisteddfod yr ysgol gyda nifer fawr yn 

cymryd y llwyfan am y tro cyntaf. Da 

iawn bawb a gymerodd rhan a phob lwc 

i’r rhai sy’n mynd ymlaen i gynrychioloi’r 

ysgol yn yr Eisteddfod Gylch yn y Miwni 

ar yr 20fed o Fawrth. 

 

Karate 

Llongyfarchiadau mawr 

i Megan Bowen ar ennill 

y fedal aur mewn 

cystadleuaeth Karate i 

ferched dan 9 mewn 

cystadleuaeth agored 

A M A  L l o e gr  yn 

Sheffield. Yn y Categori 

Kata dan 9 roedd 

cystadleuwyr o Ffrainc, 

Malta a Phwyl i enwi rhai! 

Bore Coffi Masnach 

Deg 

Fore Gwener y 

seithfed o Fawrth, fe 

gynhaliwyd bore coffi 

Masnach Deg yn yr 

ysgol.  Diolch i bawb 

a gefnogodd ac hefyd 

i Miss Jones ac 

aelodau cyngor yr 

ysgol am yr holl waith 

paratoi 

Cystadleuaeth Creu Poster 

Enillwyr cystadleuaeth creu poster Adran 

Gofal y Ffyrdd RCT. Mae’r cyngor 

bellach wedi troi’r posteri yma mewn i 

arwyddion metel sydd i’w gweld ar 

strydoedd y Beddau. 

 

Clwb Pêl-droed Caerdydd 

Llongyfarchiadau mawr i Ethan Vaughan 

ar gael cytunedeb dwy flynedd gyda 

Chlwb Pêl-droed Caerdydd. Mae Ethan yn 

treulio un diwrnod yr wythnos eisioes 

gyda’r clwb yn dysgu am rinweddau’r 

gêm . 

Clwb Ysbiwyr 

Yn ogystal a’r holl glybiau traddodiadol (7 

yn wythnosol) mae’r ysgol yn cynnig clwb 

newydd y tymor yma i ddisgyblion 

Blwyddyn 1 a 2. Yn y ‘Clwb Sbiwyr’ 

mae’n rhaid  datrys problemau trwy 

gydweithio ac ymateb i heriau corfforol a 

meddyliol. Pwy a wyr efallai bo’r James 

Bond nesaf yma yn y Beddau! (Llun 

tudalen 15). 

 

Cyngor Eco 

Bu’r Cyngor Eco yn gweithio gydag 

Adran Gofal y Ffyrdd er mwyn gwneud 

gwahaniaeth yn y gymuned. 



Ysgol Llanhari 
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Siarad Cyhoeddus 

Llongyfarchiadau i Dîm Siarad cyhoeddus 

Llanhari unwaith eto! Y tro hwn daethant 

yn ail yn y rownd derfynol ar gyfer 

rhanbarth De Cymru ar y 7fed o Fawrth 

yng Nghanolfan y Mileniwm. Roedd hi'n 

gystadleuaeth frwd a difyr, a chafwyd 

areithiau diddorol a meddylgar gan bawb 

gyda chlod uchel iawn i Dîm Llanhari.  

Coleg St John's, Caerdydd oedd yn 

fuddugol y tro hwn . Diolch yn fawr i Mrs 

Carys Lewis o’r Adran Saesneg am 

hyfforddi’r Tîm. 

  

Arbenigwr TG 

Llongyfarchiadau mawr i Mr Paul Greene, 

Arweinydd Pwnc TGCh Ysgol Llanhari ar 

ennill cymhwyster MOS (Microsoft Office 

Specialist)  mewn Powerpoint, Word ac 

Excel yn ddiweddar.  Ar ben hyn Mr 

Greene yw’r cyntaf yn Rhondda Cynon Taf 

i ennill cymhwyster MCE sef Microsoft 

Certified Educator.  Mae nifer o athrawon 

yr ysgol hefyd yn gweithio tuag at y 

cymwysterau yma a bydd cyfle i’r 

disgyblion ennill y cymhwyster MOS hefyd 

yn y dyfodol agos.  Da iawn Mr Greene! 

 

Llwyddiant  

ym myd rygbi 

Llongyfarchiadau mawr i 

Owain Ellis o Flwyddyn 

11 ar gael ei ddewis yn 

rhan o garfan dan 16 

Cymru. Gwych! 

 

Eisteddfod Ysgol Llanhari 

Cafwyd diwrnod gwirioneddol wych  yn 

Ysgol Llanhari ar Chwefror 21ain  gyda 

phawb wrth eu boddau yn cymryd rhan ac 

yn cefnogi eu llysoedd yn  Eisteddfod yr 

ysgol.  Cafwyd cystadlu brwd ymhob 

cystadleuaeth a’r llysoedd Hari, Aran a 

Trisant yn brwydro tan y diwedd un am 

darian yr Eisteddfod. Aran ddaeth i’r brig o 

drwch blewyn diolch i’w buddugoliaeth yng 

nghystadleuaeth y Gadair a’r Côr. Diolch o 

galon i Miss Elaine Evans, Ms Angharad 

Jones a Mr Peter Griffiths am ddychwelyd i 

Lanhari i feirniadu a hyfryd oedd cael 

cwmni ‘beirniaid answyddogol’ hefyd sef 

disgyblion Blwyddyn 1 a  ymunodd â’r 

Adran Uwchradd yn y Neuadd yn y 

prynhawn. Diwrnod bythgofiadwy!  

 

Rygbi 

Ddydd Mercher, Mawrth y 12fed, aeth 11 

bachgen i Ysgol Gyfun Bishopston i 

gynrychioli Ysgol Llanhari mewn twrnament 

7 bob ochr. Enillon ni yn erbyn Ysgol 

Penyrheol ond yn anffodus fe gollon ni yn 

erbyn Ysgol Gyfun Gwyr yng 

nghystadleuaeth y darian.  Hoffem ddiolch i 

Mr Roberts am ein hyfforddi ac am fynd â ni 

i’r twrnament. 

Llewelyn Lloyd 9G 

Diwrnod y Llyfr 

Daeth disgyblion yr Adran Gynradd i’r 

ysgol wedi gwisgo fel cymeriadau o 

wahanol storïau, o bob lliw a llun ar 

Ddiwrnod y Llyfr. Roedd y Lindysyn 

Llwglyd Iawn, Sali Mali, Yr Hugan Fach 

Goch, Alis o’r stori ‘Alice in Wonderland’ 

ac hyd yn oed y Rhiain Gwsg i ymweld â’r 

ysgol! Yn amlwg roedd llawer o baratoi 

wedi digwydd o flaen llaw gyda’r 

gwisgoedd. Diolch i bawb - roeddech chi i 

gyd yn edrych yn wych! 

 

Petwise 

Croesawyd Chris o’r ‘Nearly Wild Show’ 

i’r ysgol fore Mawrth 11eg a’r llwyth o 

anifeiliaid y daeth i’r ysgol hefyd.  

Cynhaliwyd dwy sesiwn gyda disgyblion yr 

Adran Gynradd.  Cafodd pob un o’r plant 

gyfle i ddal ac i gyffwrdd ag anifeiliaid 

gwahanol megis madfallod, pryfed cop, 

llygod, crwban ac hyd yn oed nadroedd o 

bob math!  Rhaid dweud bod pob un o’r 

plant yn ddewr iawn, rhai yn fwy na’r 

athrawon! Diolch am ymweliad arbennig a 

chynnig profiad a chyfleoedd da i’r plant. 

 

Croeso 

Croeso mawr i Mr Dewi Jones, cyn-

ddisgybl Ysgol Llanhari sydd nawr yn 

fyfyriwr yng Ngholeg Pen-y-bont sydd yn yr 

ysgol fel rhan o’i gwrs.  Bydd Mr Jones yn 

gweithio yn nosbarth Dewi Draenog gyda’r 

plant meithrin a’r cyn-feithrin.  Rydym yn 

siŵr bydd y plant a Mr Jones yn mwynhau 

cwmni ei gilydd. 

Gwynfor Dafydd ,enillydd y Gadair am 

yr ail flwyddyn yn olynol. gyda Mr 

Meirion Stephens, y Pennaeth 

Luke Fletcher: Prif Siaradwr, Nia 

Oatley yn rhoi y Diolchiadau, 

Gwynfor Dafydd: Cadeirydd 

gyda Mrs Lewis 

Siaradwyr Cymraeg 

Llongyfarchiadau mawr i enillwyr 

‘Siaradwyr Cymraeg’ cyntaf yr Adran 

Gynradd. Cawsant wisgo’r crysau rygbi yn 

yr ysgol a chynorthwyo eraill i siarad 

Cymraeg; da iawn chi! 
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Cystadleuaeth Cerdiau Post 
Eleni rydym fel adran unwaith eto wedi 

ennill y gystadleuaeth cardiau post, mewn 

cysylltiad â Phrifysgol Y Drindod, 

Caerfyrddin.  Dyma’r ebost a dderbyniwyd 

gan Gwenllian Beynon, artist Cymraeg ei 

hunain sy’n darlithio yn y Brifysgol. 

   Annwyl yr Adran Gelf, 

   Hoffwn eich llongyfarch am fod un o’ch 

disgyblion chi wedi ennill unwaith eto! 

   Felly llongyfarchiadau i Katie Jones. Hi 

sydd yn derbyn y mini i-pad, a byddwn yn 

rhoi rhywbeth bach i Rachel Williams, 

Natalie Owen ac Iwan Lloyd gan fod Mary 

Lloyd Jones yn hoffi eu gwaith nhw yn 

fawr iawn. Roedd hi hefyd yn hoff o 

garden arall gan Rachel Williams, 2 gan 

Lyndsey Jones, 1 gan Sam Chadwick, Lee 

Owen a Danielle Davies. 

   Llongyfarchiadau mawr unwaith eto 

eleni. Roedd Mary Lloyd Jones yn hoff 

iawn o’r gwaith gan eich ysgol chi ac yn 

meddwl bod y safon yn dda iawn, hwyl am 

y tro. 

                   Gwenllian Beynon 

   Agorwyd yr arddangosfa gan Iwan Bala, 

lle cyflwynodd y gwobrau i’r holl 

ddisgyblion. 

Readathon Blwyddyn 9 
Dros y Nadolig a mis Ionawr eleni bu 

blwyddyn 9 yn cymryd rhan mewn 

Readathon. Roedd rhaid iddynt benderfynu 

ar restr o lyfrau i’w darllen dros y cyfnod, 

cael pobl i’w noddi  a gorffen yr her ar 

gyfer achos da. Manteisiodd sawl un ar y 

cyfle i wella sgiliau darllen a chodi arian ar 

gyfer elusennau Clic Sargent, Elusen Plant 

Roald Dahl a Readwell. Llwyddodd 

Blwyddyn 9 i godi £373 a llongyfarchiadau 

mawr i Elan Ogleby, 9D a lwyddodd i godi 

£40 ac  i Lauren Holmes, 9Ll a lwyddodd i 

godi £61.50! Diolch arbennig hefyd i Mrs 

Guy a lwyddodd i sbarduno 9 Llywelyn i 

godi’r swm mwyaf o arian yn y flwyddyn! 

Mi fydd gwobrau blasus i bawb am eu 

hymdrech! 

 

Taith yr Adran Gelf i Baris 

Aeth yr Adran Gelf a’r 6ed dosbarth am 

benwythnos i Baris i ysbrydoli’r disgyblion 

ar gyfer eu harholiadau Celf yn nhymor y 

Gwanwyn.  Roedd Mr Eurig Thomas wedi 

ymuno gyda’r adran i helpu gyda siarad 

Ffrangeg â’r bobl leol. Mi oedd e’n hoffi 

siarad y lingo! 

   Roedd Mr Eurig Thomas hefyd wedi ein 

cadw’n heini trwy neidio o drên i drên ar y 

Metro! Roedd yr amserlen yn un brysur 

iawn. Cafon ni ymweld â sawl lle enwog , 

gan gynnwys Amgueddfa'r Lourve,  

Canolfan Pompidou, Twr Eiffel a llawer 

mwy. Mwynheuodd pawb y penwythnos er 

bod pawb yn flinedig iawn erbyn y diwedd, 

gyda sawl person yn cwyno am ei draed! 

Roedd rhaid i un ohonom ni daflu ein 

hesgidiau am i ni  gerdded i bobman! Gair 

y penwythnos oedd ‘selfie’, Tia John-

Graham wnaeth ennill y cyfanswm mwyaf, 

gan gynnwys cael ‘selfie’ gyda chlown! 

   Ar ein ffordd adre gwelom ni Jonathan 

Davies y chwaraewr rygbi, ac roedd rhaid i 

ni gael ‘selfie’ gyda fe! 

Gan Adam Faulkner Bl.13 

Eisteddfod Ysgol 

Roedd Eistedfod Ysgol Gyfun Garth Olwg 

yn ffantastig eleni!  Cafwyd diwrnod yn 

llawn cystadlu brwd a digon o 

gystadleuthau diddorol a chofiadwy tu 

hwnt fel sgets y 6ed a’r band cegin.  Roedd 

cystadlu difrifol hefyd a’r safon yn 

ganmoladwy dros ben.  Llongyfarchiadau 

mawr iawn i Trystan Gruffudd a gafodd ei 

gadeirio yn fardd CA4 a 5 ac i Emily Poole 

ar gadair CA3.  Roedd Canolfan hamdden 

Llantrisant yn fôr o liwiau ac 

addurniadau’r llysoedd.  Y llys buddugol 

eleni oedd llys Dafydd!  Llongyfarchiadau 

i Miss Barrar ac i holl aelodau’r llys!    

Katie Jones gyda Iwan Bala 

Clwb Ysbiwyr Ysgol Castellau 

Ymweliad anifeiliad Chris i Lanhari  
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Capten newydd Clwb Rygbi 
Pontypridd - Dafydd Lockyer 

 
Wedi ymadawiad capten dylanwadol 

tîm rygbi Pontypridd, Chris Dicomidis, i 

ymuno â charfan y Gleision, a hynny ar 

ganol tymor, bu tipyn o oedi ac ystyried 

cyn penodi ei olynydd. 

   Yn y cyfamser cymerwyd y 

dyletswyddau gan wahanol chwaraewyr 

o gêm i gêm, gan gynnwys y maswr 

Simon Humberstone, ond yntau wedyn 

yn dilyn Dicomidis i ymuno â'r garfan 

ranbarthol lawr ar Barc yr Arfau. 

   Gwnaed y penderfyniad maes o law i roi'r gapteiniaeth i'r 

canolwr grymus Dafydd Lockyer - un a chwaraewyr mwyaf 

profiadol y garfan ac un o'r rhai oedd eisioes wedi bod yn gapten 

ar y tîm lawer tro. 

   Yn hannu o bentref Abercwmboi yng nghwm Cynon roedd 

Lockyer wedi ymuno â Phontypridd yn ôl yn 2003, wedi graddio o 

academi lweyrchus y clwb. Wedi cyfnod o ddau dymor yn 

cynrychioli Castell Nedd, dychwelodd Lockyer i Ponty yn 2009 a 

dros y blynyddoedd i ganlyn datblygodd i fod yn aelod 

dylanwadol o'r garfan, yn arwain o'r blaen ar y cae chwarae ac yn 

gymeriad uchel ei barch yn yr ystafell newid. 

   Doedd hi fawr o syndod felly mae Lockyer ddewiswyd i 

ymgymryd â dyletswyddau'r capten.  

   Wrth ymateb i'w benodiad dywedodd Lockyer: "Mae'n deimlad 

anhygoel i gael fy newis fel capten. 'Dyw'r gwaith ddim yn gwbwl 

ddieithr i mi gan fy mod wedi llanw'r bwlch lawer tro dros y 

tymhorau diwethaf yn absenoldeb Chris Dicomidis, ond mae 

derbyn y cyfrifoldeb lawn amser yn fraint aruthrol. 

   "Fe ga'i ddigon o gefnogaeth gan chwaraewyr profiadol eraill o 

fewn y garfan, rhai fel Gavin Dacey, Adam Thomas, Rhys 

Shellard, Craig Locke a Dan Godfrey sydd wedi profi eu gallu i 

arwain ar y maes. Rwy'n gobeithio y galla'i gyfiawnhau y ffydd 

mae'r clwb wedi ei ddangos ynof, ac arwain Pontypridd i fwy o 

lwyddiant y tymor hwn." 

   Yr wythwr profiadol Dan Godfrey a benodwyd yn is-gapten.  

Ysgol Uwchradd Pontypridd 

Lewis Williams 

Ysgol Pont Siôn Norton 

Eisteddfod Ysgol 

Noson 
Astudio'r Sêr 

Ysgol 

Dolau yn y  

Pwll Mawr 

Diwrnod y Llyfr a Thaith Llangrannog 


