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Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   

Ysgol Llanhari’n 
dathlu’r 40 

 

Dechreuodd y dathliadau gydag 

ymweliad Radio Cymru â’r Ysgol a 

pharti 40 yng Nghlwb Rygbi Pontyclun!  

Cafwyd bore llawn cyffro yn yr ysgol 

ddydd Gwener, Hydref 17eg gyda Radio 

Cymru’n darlledu Bore Cothi’n fyw o 

Gampfa’r ysgol.  Cafwyd perfformiadau 

arbennig gan gôr iau’r ysgol, datganiad 

hyfryd gan Celyn Lewis o Flwyddyn 8 a 

chafoddd gwrandawyr Radio Cymru 

sgŵp – cael clywed y ddarllediad cyntaf 

o gân Rhifedd Ysgol Llanhari yn fyw ar 

y rhaglen.   

   Cafodd Shan Cothi sgwrs gyda 

disgyblion ac aelodau o staff yr ysgol yn 

ogystal â chyfle i hel atgofion a straeon 

doniol gyda cyn ddisgyblion a chyn 

aelodau o staff. 

   Bu’r parti 40 a drefnwyd gan 

Ffrindiau Llanhari’n llwyddiant 

ysgubol.  Hyfryd oedd gweld cynifer o 

gyn ddisgyblion, staff a ffrindiau’r ysgol 

yn dod ynghyd am noson llawn hwyl.  

Diolch i bawb am gefnogi. 

   Bydd Ffrindiau Llanhari yn cynnal 

Noson Gwis a Chyri ar Dachwedd 

28ain. Croeso mawr i bawb! 

   Mae Gwynfor Dafydd Blwyddyn 12 

wedi cyfansoddi cyfres o englynion yn 

arbennig i ddathlu penblwydd Ysgol 

Llanhari’n 40: 

 
Rhoddwyd cyfaredd drwyddi - mi roddwyd 

  Môr o addysg drosti 

A rhoddwyd trysor iddi 

A'r Gymraeg i’w muriau hi. 

 

Dewiniaeth sydd o 'dani - hudoliaeth 

   Yn dala'i sylfeini; 

 Ac mae gwên ein heulwen ni 

 Yn gadarn ei chysgodi. 

 

Swyn awen sy'n ei llenwi - ac erwau 

    O gariad sy' ganddi, 

 Ond criw'r iau a nwyd eu cri 

Yw aur, gwir aur Llanhari. 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 

PARTI NADOLIG  
Y PORTH 2014 

Digwyddiad Nadoligaidd i’r Teulu  
 

Parc Treftadaeth y Rhondda 
Dydd Sadwrn, 22ain o Dachwedd 

10:30 – 4:00 
Diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan. 

Gweithgareddau, perfformiadau, 
stondinau a chrefftau Nadolig  

Gyda Martyn Geraint a Ffalala. 
Cyfle i weld Siôn Corn yn ei ogof! 

Mynediad am ddim. 
Bydd angen archebu i weld Siôn 

Corn a Martyn Geraint o flaen llaw: 
Ffoniwch: 01443 682036 

www.menteriaith.org 

CYFARFOD CYFFREDINOL  
MENTER IAITH RHCT 

 
Dewch i glywed mwy am waith y 

Fenter ac am ein cynlluniau a 
gobeithion am y dyfodol. 

 
Canolfan Dysgu Gydol Oes 

Gartholwg 
Tachwedd 13eg. 7:00 – 9:00yh 

Croeso mawr i bawb! 

Ymddeolodd Colin Williams ar ddiwedd 
mis Medi ar ôl gweithio ym maes 
Cymraeg i Oedolion yn yr ardal am dros 
chwarter canrif – i ddechrau gyda’r 
Cyngor Sir ac yna yn y Ganolfan 
Cymraeg i Oedolion. Mae cyfraniad 
Colin yn dysgu tiwtoriaid a dysgwyr 
wedi bod yn amhrisiadwy ac mae’n 
dyled yn fawr iddo. Cafwyd parti 
ffarwél yng Nghlwb Rygbi Pentyrch a 
daeth llu o gydweithwyr a dysgwyr 
ynghyd i ddymuno’n dda iddo yn ei 
ymddeoliad. Mae Colin wedi bod yn 
aelod o ddosbarth cynganeddu Dr Emyr 
Davies yn ddiweddar a chafwyd 
teyrnged iddo ar ffurf englyn gan ei 
athro barddol. 

 
Un a roddodd o’i ruddin oes o waith 
  Dros iaith ei gynefin; 
Un â’i draed ym merw’r drin – 
Un caled ydyw Colin. 
 
Caned Morgannwg heno i ddiolch, 
Wrth ymddeol, iddo; 
Fe ŵyr yr iaith yn y Fro 
Y gân am gawr Llys Gwynno. 
 

Diolch i ti am bopeth Colin. 

Ymddeoliad Hapus 
Colin 

 

Meirion Stephens, Catherine Webb, 

Rhian Phillips a Peter Griffiths yn y 

Parti Dathlu 40. 

Torri Gwersi Offerynnol 

Mae cefnogaeth gref i ddeiseb ar 

change.org yn erbyn bwriad Cyngor Sir 

Rhondda Cynon Taf i ddileu gwersi 

offerynnol o ysgolion y Sir. Mae llawer o 

ddisgyblion o ysgolion yr hen Forgannwg 

a Rhondda Cynon Tâf  wedi elwa o’r 

gwersi offerynnol, gyda nifer ohonynt yn 

dilyn gyrfa broffesiynol fel canlyniad. 

Mae Cyngor Rh.C.T. yn amddifadu 

disgyblion, gyda nifer ohonynt yn dod o 

gefndir di-freintiedig, rhag elwa o’r cyfle 

i gael gwersi offerynnol cerdd fydd yn 

cyfoethogi’u bywydau nhw a bywyd y 

cymunedau maent yn byw ynddynt. Felly, 

os nad ydych eisoes wedi troi at 

change.org, gobeithio y byddwch yn 

cymryd y cam i geisio sicrhau na fydd 

plant lleol, na’u hathrawon, yn colli mas 

yn y blynyddoedd i ddod. 

http://www.menteriaith.org
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Tonyrefail 

 

‘Mewn Cymeriad’ 

Daeth cwmni ‘Mewn Cymeriad’ i gyflwyno cymeriad y 

mathemategydd enwog o Gymru sef Robert Recorde i 

ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6. Yn ystod y sioe gosodwyd 

nifer o sialensau mathemategol i’r plant a’r athrawon eu datrys! 

Cyflwynwyd datrys problemau mathemategol mewn ffordd 

hwyliog iawn - roedd pawb wedi mwynhau!  

 

Llangrannog 

Aeth 67 o ddisgyblion am y penwythnos i wersyll yr Urdd yn 

Llangrannog cafodd pawb amser wrth eu boddau. Diolch yn 

fawr i’r staff am wirfoddoli i fynd gyda’r plant ac i Jordan am 

drefnu. 

 

Diwrnod T. Llew Jones 

Dathlwyd Diwrnod T. Llew Jones gan holl ddisgyblion yr 

ysgol. Eleni bu’r ysgol yn darllen ac astudio ei gerddi. Cafwyd 

gwasanaeth arbennig i nodi’r achlysur. 

 

Sain Ffagan 

Bu disgyblion Bl 1 a 2 ar ymweliad â Sain Ffagan fel rhan o’u 

gwaith thema ar ‘Yr Albwm Teulu’.Yn ogystal ag ymweld ag 

Ysgol Maestir cafodd y disgyblion gyfle i wisgo dillad y 

cyfnod ac fe dynnwyd eu llun i’w roi yn albwm teulu yr ysgol. 

Dosbarth 6 ar draeth y Cei yn ystod eu harosiad yn 

Llangrannog  

Dosbarth 5 tu allan i Ganolfan @ Bristol 

Dosbarth 6 yng Ngwlypdir Casnewydd  

Cyflwyniad Robert Recorde 

Aelodau’r Cyngor Ysgol 

Llangrannog 

Cwmni Theatr Quantum 

Daeth Cwmni Theatr Quantum i 

gyflwyno’r sioe ‘Your Country Needs 

You’ i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 

fel rhan o’u gwaith ar y Rhyfel Byd 

Cyntaf. Roedd y plant wedi dysgu 

llawer am fywyd yn ystod y cyfnod 

hwn.   

 

Gŵyl Lenyddiaeth 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 3 

ddiwrnod i’r brenin yn mwynhau’r 

gwahanol weithgareddau llenyddol  

oedd wedi eu trefnu iddynt gan 

Cymunedau’n Gyntaf fel rhan o Ŵyl 

Lenyddiaeth Tonyrefail. 

 

Gymnasteg 

Llongyfarchiadau mawr i Rhys Griffiths 

a Megan Williams a ddaeth yn gyntaf 

yng ngystadleuaeth gymnasteg yr Urdd 

â gynhaliwyd yn Ysgol Llanhari. Fe 

fyddant nawr yn mynd i Aberystwyth i 

gystadlu yn y rownd derfynol yn 

nhymor y gwanwyn. 

 

Bore Coffi MacMillan 

Diolch yn fawr i’r Cyngor Ysgol am 

drefnu bore coffi llwyddiannus iawn er 

budd apêl MacMillan - casglwyd 

£248.22 i’r elusen.  Hoffai’r Cyngor 

Ysgol ddiolch i bawb wnaeth gefnogi’r 

apêl.   

Ysgol Creigiau (Tudalen 10) 
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Cymdeithas 
Gymraeg 

Llantrisant 
 
I gychwyn tymor arall o weithgareddau 

cafwyd sgwrs ddiddorol iawn gan Alun 

Wyn Bevan ar gymeriadau ei ardal yng 

nghyfarfod mis Hydref. Ar y rhaglen eleni 

mae ymweliadau â’r theatr, Cinio Nadolig 

a Chinio Gwŷl Ddewi, Noson gyda’r 

Dysgwyr a Thaith Haf. Rhagor o fanylion 

01443 218077. 

Salem Tonteg 
 
Mae ysgol Sul Salem Tonteg wedi cael 

llawer o hwyl y mis yma. Yn gyntaf, 

gwnaeth y plant ‘Toddle Waddle’ o 

gwmpas y cae rygbi tu ôl i’r capel er 

mwyn codi arian ar gyfer ysbyty yn 

Chad gyda BMS Cymru. A phythefnos 

wedyn, gwnaeth Salem gynnal Y Great 

Bake Off. Yr her oedd dylunio darn o 

arian gyda neges Gristnogol – gan 

addurno teisen! Daeth y gynulleidfa i 

gyd i’r festri i annog y plant. Cododd y 

gystadleuaeth dros gan bunt ar gyfer yr 

Ysgol Sul – a beth sy’n bwysicach, cafodd 

pawb lawer o hwyl!  

   Hefyd, mae’n menter ddwyieithog 

‘Messy Church Gŵyl Hwyl’ yn tyfu, a mis 

nesaf byddwn ni’n casglu bocsys esgidiau 

ar gyfer Operation Christmas Child. Ar ôl 

llwyddiant Messy Church gyda 

theuluoedd, dyn ni’n bwriadu lansio 

‘Radical Church’, cyfarfod misol o 

gwmpas pryd o fwyd ar gyfer yr oedolion 

nad ydyn nhw’n teimlo’n gyfforddus 

mewn eglwys draddodiadol. Cysylltwch 

â’r gweinidog y Parch Rosa Hunt 

(revdrosa@gmail.com) os dych chi eisiau 

gwybod mwy. 

Cystadleuaeth Y Great Bake Off 

Y Ganolfan  
Tabernacl, Yr Efailisaf 

 

 

 

 
 
 
 
 

Canolfan boblogaidd sy’n cynnig amgylchedd 
deniadol, cyfoes am bris rhesymol ar gyfer 

gweithgareddau grwpiau bychain 

 
Ydych chi’n chwilio am le hwylus i gynnal gweithgaredd 

bore neu brynhawn? Beth am gysylltu â Rheolwr y 
Ganolfan i drafod beth allwn ni ei gynnig? 

 

Ann Dixey 07505 323299 

Y Messy Church diwethaf  

Llyfrau Llafar Cymru   

Mae Llyfrau Llafar Cymru yn ymweld â'r 

ardal eleni. Pwrpas y daith yw codi proffil 

ein gwasanaeth gan obeithio y down i 

adnabod rhai deillion a rhai sy'n cael 

trafferth i ddarllen print a chynnig y 

cyfoeth o ddifyrrwch sydd ar gael 

gennym, am ddim, ar gryno ddisg neu 

gaset. Byddwn yn ymweld â 

Phontypridd  ar Dachwedd  25 yn Siop Y 

Bont, drwy garedigrwydd  Maldwyn ac 

Ann Owen. 

   Llenyddiaeth plant a phobl ifanc fydd 

ein thema eleni.  Rhwng 10 a 12 o'r gloch 

bydd plant Ysgol Gymraeg Evan  James 

yn  cael cyfle i ddarllen darne o'u hoff 

lyfrau. Byddwn yn recordio yn y siop 

gyda'r gobaith y bydd y plant yn recordio 

fersiynnau llawn yn yr ysgol ar gyfer plant 

â phroblemau gweld. 

   "Does dim angen manylu, ond mae na 

brinder llyfrau ar gyfer plant a phobl ifanc 

yn Gymraeg; mae'r broblem yn waeth i 

rywun sy'n methu gweld," meddai Sulwyn 

Thomas, Cadeirydd Llyfrau Llafar Cymru. 

"Dyma gyfle i rai ysgolion ddechre ar 

brosiect o recordio a lleihau'r diffyg yn y 

ddarpariaeth. Byddwn ni yn y pendraw, yn 

dyblygu'r tapie ar gyfer eu dosbarthu. 

Rydym am geisio cyflyrru'r plantos i 

feddwl pa mor ffodus ydyn nhw o 

gymharu â'r rhai sydd yn methu gweld 

print o gwbwl, ond gyda chymorth yr 

ysgolion fe alle ni fod â stôr o "lyfrau" 

sain wedi'r daith yma.   

   Mae croeso i unrhywun sydd â 

diddordeb, neu yn gwybod am rywun a 

ddyle fod yn derbyn llyfrau a defnyddiau 

llafar ddod draw i gael mwy o wybodaeth. 

Sulwyn Thomas (Cadeirydd Llyfrau 

Llafar Cymru) 

7 Mostyn Avenue, 

Caerfyrddin SA31 2AH 

01267 235385/07778435765 

sulwynthomas@yahoo.co.uk 

mailto:revdrosa@gmail.com
mailto:sulwynthomas@yahoo.co.uk
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Blwyddyn 6 

Mae Jack Karadogan a 

Lewis Thomas yn 

chwarae pêl-droed dros 

dîm Ysgolion Rhondda 

Cynon Taf.  Fe gawsant 

eu dewis mas o 120 o 

ysgolion yn yr ardal ac 

maent yn chwarae yn 

erbyn ysgolion Casnewydd ar y 

penwythnos.  Pob lwc fechgyn! 

 

Mae Callum Nicholls 

wedi cael ei ddewis i 

gymryd rhan mewn 

t r e i a l o n  c r i c e d  i 

gynrychioli Cymru ar y 

penwythnos.  Pob lwc i ti 

Callum!  

 

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg 

yn gyd-enillwyr twrnameint rygbi 7 bob 

ochr Ysgolion Pontypridd gydag Ysgol 

Castellau.  Da iawn chi! 

 

Cafodd Jaydon Lewis ac Oscar Lewis eu 

dewis i fod yn rhan o dîm rygbi Ysgolion 

Pontypridd - carfan dan 11.  Da iawn 

fechgyn!  (Olê!) 

 

Daeth PC Andrea Evans i ymweld â’r 

plant Meithrin a Derbyn i drafod pobl sy’n 

ein helpu yn y gymuned.   

Ysgol Garth Olwg 

Graddedigion Newydd 
mewn Clai  

  
Bydd unarddeg o raddedigion o gyrsiau BA 

ac MA ar draws y Deyrnas Unedig yn 

arddangos eu gwaith mewn arddangosfa i 

ddathlu dyfodol serameg fydd yn agor yn 

Amgueddfa Crochendy Nantgarw nos Iau, 

Tachwedd 6ed.   Yn ‘Datguddio: 

Graddedigion Newydd Mewn Clai’ gwelir 

yr artistiaid newydd-raddedig hyn yn 

archwilio ffiniau a phosibiliadau clai drwy 

gerflunwaith, y domestig, yr addurniadol a 

gemwaith. 

    Wrth i’r flwyddyn addysg ddod i ben ym 

Mis Mehefin eleni, bu tîm arddangosfeydd 

Amgueddfa’r Crochendy yn ymweld â 

sioeau gradd y prifysgolion cyfagos i 

ganfod trawsdoriad eang o artistiaid 

newydd ym maes serameg i’w harddangos 

yn sioe Nadolig yr amgueddfa.  

    Bu Lowri Davies, Anne Gibbs, Margo 

Schmidt a Sally Stubbings yn ymweld â 

Phrifysgol De Cymru, Pontypridd; 

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd; Coleg Sir 

Gâr a Choleg Celf Henffordd yn ogystal â 

sioe ‘New Designers’ yn Llundain a ffair 

‘Art in Clay’ yn Swydd Hertford er mwyn 

dethol gwaith gan wneuthurwyr ifanc a 

chyffrous ar gyfer yr arddangosfa.  

    “Ceir gweithiau sy’n amrywio o’r 

domestig i’r cerfluniadol, yn weithiau 

addurniadol a gweithiau i’w gosod ar wal,” 

meddai Lowri.  “Pleser o’r mwyaf yw hi i 

ni allu cyflwyno’r arddangosfa hon o 

Merched Llantrisant  (tudalen 6) 

weithiau gan wneuthurwyr newydd-

raddedig ym maes serameg mewn lleoliad 

sy’n dathlu treftadaeth a thraddodiad creu 

gyda chlai.” 

    Dywedodd Gwen Griffiths, un o 

Ymddiriedolwyr Nantgarw, fod hwn yn 

ddatblygiad o bwys yn hanes yr 

amgueddfa.  “Mae gweld tŵf y cysylltiad 

rhwng yr hen weithdy lle bu William 

Billingsley yn cynhyrchu ei borslen byd-

enwog ac adrannau celf a serameg y 

prifysgolion hyn yn ddatblygiad cyffrous 

ac arwyddocaol,” meddai. “Mae’n hyfryd 

gweld hen le gyda’r fath hanes ac 

awyrgylch yn rhoi lle ac ysbrydoliaeth i 

artistiaid serameg y dyfodol.  Mae’n beth 

i’w groesawu ac i ymfalchïo ynddo.” 

   Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith 

cyn-fyfyrwyr o Brifysgol de Montfort, 

Caerlŷr; Prifysgol De Cymru, Pontypridd; 

Prifysgol Fetropolitan, Caerdydd; Coleg Sir 

Gâr; Prifysgol Brighton; Prifysgol Bath 

Spa, Caerfaddon; Coleg Celf Henffordd a 

Phrifysgol Wolverhampton.   

   Agorir yr arddangosfa gan Karen James, 

Cyfarwyddwr Coleg y Cymoedd yn 

Nantgarw, ddydd Iau, Tachwedd y 6ed am 

7pm.  Bydd yr arddangosfa yn parhau tan 

Ionawr 4, 2015. 

   Curadir y sioe gan Lowri Davies, Anne 

Gibbs, Margo Schmidt, a Sally Stubbings 

gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth 

Crochendy Nantgarw. ‘Datguddio: 

Graddedigion Newydd mewn Clai’ yw'r 

bedwaredd arddangosfa a drefnwyd gan 

dîm curadu Amgueddfa Crochendy 

Nantgarw. 

Ymweliad Dr. Ann Griffiths 

Bu Dr. Ann Griffiths yn ymweld â 

dosbarthiadau Blwyddyn 3 a 4 yn ystod 

yr hanner tymor cyntaf. Ein thema oedd 

‘Gwaed, Esgyrn a Darnau Gwaedlyd’ a 

bu’r disgyblion wrthi’n astudio’r corff. 

Dangosant eu brwdfrydedd wrth i 

Dr.Griffiths ddangos cynnwys ei bag 

meddygol! Roeddent wedi paratoi nifer 

o gwestiynau diddorol ar ei chyfer a 

chawsant bore buddiol iawn yn ei 

chwmni. 

Huw Rees a’i fasged Blodau Cael hwyl ar ddiwrnod Shwmae 

Cinio arbennig sefydlu elusen newydd er cof am Lowri Pugh 



Mae aelod newydd o staff 

wedi ymuno â thîm Yr 

U r d d !  P e n o d w y d  

swyddog ychwanegol o 

dan arweinyddiaeth Jordan 

Morgan-Hughes.  

   Mae Ianto Phillips, sy’n 

frodor o Gaerdydd, wedi ei 

benodi yn Swyddog Datblygu 

Cynorthwyol Morgannwg Ganol. Cafodd 

ei addysgu yn y brifddinas yn ysgolion 

Pwll Coch a Phlasmawr ac roedd yn 

mynychu llawer o glybiau’r Urdd fel 

plentyn a pherson ifanc.   

   Graddiodd Ianto o brifysgol 

Aberystwyth yn 2013 â BA Cymraeg a 

Drama a mis Medi fe gwblhaodd MA 

Cyfryngau Creadigol Ymarferol o’r un 

sefydliad. Cewch gysylltu â Ianto trwy e-

bostio ianto@urdd.org neu ffonio (029) 

2063 5685 / 07917 267 666 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Croeso 

Croeso mawr i Anna, Aled, Mabli a Nel 

Rogers i Faes y Sarn. Mae Mabli  sy’n 

bedair oed yn mynd i Ysgol Creigiau a 

bydd Nel fach sy’n wyth mis yn mynd yno 

yn ei thro hefyd. Athrawon yn Ysgol 

Gartholwg yw Anna  ac Aled a dymunwn 

bob dedwyddwch a hapusrwydd  iddynt ar 

eu haelwyd newydd. 

 

Clwb y Dwrlyn 

Catrin Herbert ddaeth i’n diddori yn noson 

agoriadol  y tymor.  Roedd ei chaneuon yn 

llawn o fywyd a phrofiad merch o’r ddinas 

a’i chyflwyniad yn gynnes ac agos. 

Edrychwn ymlaen at ei CD newydd.  

  Roedd aelodau’r Clwb yn cymryd rhan ar 

y rhaglen radio “Fy newis i” yn ystod mis 

Hydref. Cawsom glywed detholiad Penri, 

Gary, Gill, Eirlys a Glenys o raglenni 

Radio Cymru.    

 

Cydymdeimlad 

Trist iawn yw gorfod cofnodi marwolaeth 

Haulwen Hughes wedi cystudd hir a blin. 

Brwydrodd  Haulwen yn ddewr, yn dawel 

ac yn  ddirwgnach ac ni wnawn anghofio 

ei sirioldeb a’i gwên hawddgar a chynnes.  

Enillodd barch cenhedlaeth o blant fel 

athrawes yn Ysgolion Fronwen a Creigiau. 

Bydd bwlch mawr ar ei hôl ac estynnwn 

ein cydymdeimlad dwysaf i Dewi, Deri a’i 

wraig Erica a Cerian a’i gŵr Leon a’r 

teulu oll. 

  Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol yng 

Nghapel y Tabernacl, Efail Isaf lle bu 

Haulwen yn aelod ffyddlon a chladdwyd 

ei gweddillion ym mro ei mebyd ym 

mynwent Capel Bwlch y Rhiw, Myddfai 

ddydd Gwener Hydref 24. 

   Yn ystod y gwasanaeth rhoddwyd y 

deyrnged isod i Haulwen gan Rhodri 

Gwynn Jones. 

   Yn enediogl o Myddfai, magwyd 

Haulwen yn Llanymddyfri ac aeth i Goleg 

y Drindod, Caerfyrddin. Yno y cyfarfu â 

Dewi, o Gorris Uchaf, yn ystod wythnos 

cyntaf y glas. Ar ddiwedd cyfnod Coleg, 

cafodd y ddau ohonynt gynnig swyddi 

dysgu Cymraeg fel ail iaith yn nalgylch 

Morgannwg. Daeth carwriaeth wythnos 

gyntaf Coleg y Drindod yn briodas yng 

Nghapel Bwlch y Rhiw ar ddydd 

penblwydd Haulwen yn 1976. Mae 

cyswllt Haulwen a’r capel bach yma wedi 

bod yn un clos erioed, ac wedi 

dylanwadu’n fawr arni trwy gydol ei hoes. 

Dyna paham iddi hi fynegi mai yno hefyd 

y dymunai gael gorffwys ar ben ei thaith. 

   Sefydlodd Dewi a Haulwen yn eu tŷ 

cyntaf yn Llanilltud Faerdref wedi’r 

briodas, ac fe newidiodd y tŷ yn gartref ac 

yn aelwyd o groeso i Deri a Cerian wedi 

Ysgol Uwchradd 
Pontypridd 

 
Cododd blwyddyn 12 dros £600 ar ôl 

pacio bagiau i siopwyr yn Sainsburys ym 

Mhontypridd ddydd Sul, Hydref 12. Mae’r 

disgyblion yn brysur yn casglu arian tuag 

at y parti Nadolig blynyddol maen nhw’n 

trefnu ar gyfer pobl hŷn. 

 

Rhwng Hydref 21 -23 roedd disgyblion a 

staff Ysgol Uwchradd Pontypridd yn 

perfformio’r sioe gerdd boblogaidd 

GREASE. Roedd neuadd yr ysgol dan ei 

sang bob nos gyda rhieni a ffrindiau’n 

mwynhau perfformiadau gan grŵp mawr o 

ddisgyblion talentog, yn enwedig Holly 

Simmons fel Sandy a Liam Barter fel 

Danny. 

 

Y mis yma mae Mr Diehl, ein Dirprwy 

wedi dechrau gwobrwyo disgyblion sy 

wedi gwneud ymdrech arbennig. Yr 

enillwyr oedd Liam Gwilym bl 8 (3ydd o 

Hydref), Trudy Pounder bl 8 (10fed o 

Hydref) a Keynaan Edwards bl 7 ( 17fed o 

Hydref). Da iawn bawb – cadwch ati! 

 

Newyddion chwaraeon 

Pêl-droed 

Ar ôl ennill yn erbyn Aberdâr ar ddiwedd 

mis Medi aeth tîm pêl-droed bl 9 ymlaen i 

golli yn erbyn Ysgol Gyfun Cymer 

Rhondda o 4 gôl i 1 ar ôl ciciau cosb 

mewn gêm Cwpan Cymru. 

   Hefyd ar ddiwedd mis Medi enillodd tîm 

pêl-droed bl 10 o 4 gôl i 1 yn erbyn Ysgol 

Y Ddraenen Wen ac aethon nhw ymlaen i 

ennill yn erbyn Ysgol Afon Taf yn eu gêm 

cwpan nhw. 

Rygbi 

Yn ddiweddar mae tîm rygbi bl 9 wedi 

chware yn erbyn Ysgol Gyfun Llanhari ac 

Ysgol Gartholwg . Yn anffodus collon 

nhw’r ddwy gêm ond dwedodd Mr 

Longdon bod y gemau yn gyffrous ac yn 

brofiad da i’r bechgyn. Gwnaeth tîm rygbi 

bl 10 golli yn erbyn Gartholwg ond ennill 

gwnaeth tîm bl 11 yn erbyn Cardinal 

Newman. 

Datblygu’r Urdd 

hynny, y cyntaf yn 1983 a’r ail yn 1985. 

Symydodd y teulu i Bentyrch yn 1987, a 

dyna’r cartref hyd heddiw. 

   Gwn fod priodas y ddau ohonynt yn 

ystod haf 2013 (sef priodas Cerian a Leon) 

a hydref yr un flwyddyn (sef Deri ac 

Erica) wedi bod yn benllanw o ddathlu i 

Haulwen er ei bod ynghanol ei gwendid 

bryd hynny. 

   Cafodd Haulwen gyfle i fwynhau 

magu’r plant am gyfnod, gan ymddiddori 

yng ngwaith Ysgol Feithrin Pentyrch ac 

Ysgol Gynradd y Creigiau, Adran yr Urdd 

a’r Ysgol Sul yma yn y Tabernacl tra 

roeddent yn tyfu i fyny. 

   Daeth cyfle nes ymlaen iddi gael swydd 

yn Ysgol Gynradd y Creigiau. Mae diolch 

rhieni a chymdogaeth gyfan iddi am ei 

gwaith fel athrawes dda a gofalus yn yr 

ysgol hon. 

   Yn ei hamser sbar, roedd cymdeithasu 

yng nghwmni Merched y Wawr, Clwb y 

Dwrlyn ac yng Nghapel y Tabernacl, yn 

rhoi pleser mawr iddi.  

   Roedd “sirioldeb” yn rhan annatod 

ohoni hefyd. Sirioldeb ar ei haelwyd, yn ei 

gwaith, wrth siopa, mewn lle o addoliad. 

Sirioldeb wrth droi i fyny i rhyw 

ddigwyddiad fymryn yn hwyrach na 

phawb arall! Ie sirioldeb wrth dderbyn 

triniaeth at afiechyd hyd yn oed, a hynny 

dros gyfnod o flynyddoedd fel y gwŷr y 

teulu yn well na’r un ohonom. 

   Rydym fel cynulleidfa yn ymwybodol 

mai chi fel teulu sydd yn cario’r baich 

mwyaf, ac yn teimo’r golled fwyaf. Mae 

dy ymroddiad di Dewi, a chwithau Deri a 

Cerian, i ofalu ac ymgeleddu Haulwen, y 

wraig a’r fam, wedi bod yn anhygoel, ac 

rydym yn edmygu tu hwnt i eiriau y 

gymwynas a wnaethoch a hi. 

   Diolch am dy gwmni Haulwen - doist a 

goleuni a gwres i fywyd pob un ohonom.  

Rhodri-Gwynn Jones 

Cyfaill a chymydog 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Clwb Llyfrau 

Nofel mis Tachwedd yw ‘The Story 

Teller’s Granddaughter’ gan Margaret 

Redfern. Dewch i Glwb y Bont nos 

Fawrth, Tachwedd 18fed am 8.00p.m  
Nid oes cyfarfod ym Mis Rhagfyr. Yn y 

flwyddyn newydd (nos Fawrth, Ionawr 

13eg) y gyfrol dan sylw fydd cyfrol o 

farddoniaeth  Christine James ‘Rhwng y 

Llinelle’ 

 

Merched y Wawr 

Bydd y gangen yn cwrdd yn Festri Capel 

Sardis am 7.30 p.m. nos Iau, Tachwedd 

13eg. Bydd y cyfarfod o dan ofal Eleri 

James. 
   I ddathlu’r Nadolig fe fydd yr aelodau 

yn  c in i awa .  C ysyl l twch  â ’ r 

ysgrifenyddes, Dilys Davies 409585 am 

fwy o fanylion. Cynhelir cyfarfod cynta'r 

flwyddyn newydd  nos Iau, Ionawr 8fed 

gyda’ r noson  dan ofal yr aelodau. 

 

Colled 

Estynnwn ein cydymdeimlad â Gareth ac 

Angela Rees, Y Comin yn dilyn 

marwolaeth chwaer Gareth, Cathryn, fis 
Medi yn dilyn salwch diweddar. Roedd 

Cathryn yn gyn-ddisgybl Ysgol 

Rhydfelen ac yn ddiweddar roedd wedi 

bod yn byw yn Sbaen. 

 

Dechrau Gyrfa 

Pob lwc i’r actor ifanc Huw Blainey, 

Graigwen wrth iddo gychwyn ar gyfnod 

o berfformio mewn cynhyrchiad o ‘The 

Borrowers’ yn Stoke upon Trent. Bydd 

Huw yn ymddangos mewn dros 80 o 
berfformiadau  tan Fis Ionawr 2015 fel y 

bachgen mewn addasiad o’r clasur gan 

ymdopi gyda thrin pypedau (yn ogystal 

ag actio) yn y cynhyrchiad! 

Gohebydd – Dafydd Roberts 

 

Sefydliad Lowri Pugh (Llun tudalen 4) 

Ar Hydref 9fed yng Nghastell Fonmon 

ym Mro Morgannwg cynhaliwyd cinio 

arbennig i nodi sefydlu elusen newydd er 
cof am Lowri Pugh. Yn adnabyddus fel 

darlledwr a newyddiadurwr gyda’r BBC 

ac Agenda, collodd Lowri ei brwydr yn 

erbyn cansyr y fron rai blynyddoedd yn 

ôl ond roedd yn benderfynol o wneud 

gwahaniaeth. Felly, mae’r elusen yn ei 

henw yn cyflogi nyrsys yn ysbyty 

Felindre, Caerdydd i ymchwilio i’r gofal 

y mae cleifion yno’n ei gael a sut mae 

modd gwella ar y ddarpariaeth. Daeth 

dros 80 o wragedd ynghyd ar gyfer y 
cinio sefydlu a chafwyd prynhawn 

diddan yng nghwmni ffrind agos i Lowri 

sef Nêst Williams, y gantores unigryw – 

Heather Jones a’r siaradwr gwadd Roy 

Noble fu’n rhannu  straeon doniol a difyr 

am wragedd adnabyddus a dylanwadol. 

Codwyd dros £2,000 ar y diwrnod sy’n 

newyddion gwych. Am ragor o 

wybodaeth ynglyn â‘r sefydliad, trowch 

at y wefan 

 thelowripughfoundation.org.uk. 
 

Tadau Trisant 

Ers blwyddyn neu ddwy bellach mae 

tadau sydd â phant yn Ysgol Gymraeg 

Llantrisant wedi ffurfio côr o dan 

arweiniad Tim Edwards – sy’n gyn-aelod 

o ‘Only Men Aloud’. Yn ddiweddar 

cafodd y côr wahoddiad i ganu mewn 

cinio marweddog yng ngwesty’r Park 

Plaza yng Nghaerdydd i godi arian i 

Ysbyty Felindre. Cafwyd noson hwyliog 
ac roedd cryn ganmol ar y canu! 

 

Cydymdeimlo 

Gyda thristwch y clywyd am farwolaeth 

Mrs Jennie Jones, Meisgyn yn 97 

mlwydd oed. Rydym yn cydymdeimlo’n 

fawr â Jane Eryl a Garry, a chyda Siân 

a’r teulu yn eu profedigaeth. 

 

Oriel Gelf 

Os y’ch chi’n ymddiddori mewn celf yna 
da chi galwch draw i Oriel Giles sydd 

wedi agor ar ei newydd wedd yn hen 

gapel y Methodistiaid yng nghanol 

Pontyclun.   Yn ogystal  ag 

arddangosfeydd tymhorol gydag 

artistiaid lleol mae crefftau o bob math ar 

werth – gan gynnwys cardiau cyfarch 

Cymraeg. 

 

Llanhari’n dathlu’r deugain 

Ddeugain mlynedd yn ôl i leni fe 

agorodd Ysgol Gyfun Llanhari ei drysau 

am y tro cyntaf. Ers hynny mae miloedd 

ar filoedd o blant wedi manteisio ar 
addysg o’r radd flaenaf a phrofiadau 

dirifedi. Braf oedd clywed rhai o’r 

hanesion hynny ar Radio Cymru wrth i 

raglen ‘Bore Cothi’ ddarlledu’n fyw o’r 

ysgol yng nghwmni cyn benaethiaid a 

disgyblion. I barhau â’r dathliadau 

trefnwyd parti yng nghlwb rygbi 

Pontyclun gan Danny Grehan a chriw 

Ffrindiau Llanhari. Noson hyfryd o hel 

atgofion ac ymhyfrydu yn llwyddiant yr 

ysgol. 
 

Siop Flodau 

Hyfryd o beth yw gweld busnesau 

newydd, lleol yn mentro a dyna’n union 

sy’n digwydd yn Llantrisant hefyd wrth i 

siop flodau newydd ‘With Love’ agor ei 

drysau. 

 

Gwellhad buan 

Dymuniadau gorau i Hywel Evans, 

Pontyclun, ar ôl treulio cyfnod yn yr 
ysbyty yn  ddiweddar. Brysiwch wella. 

 

Croeso i Gymru 

Yn ddiweddar gwnaeth Thomas Daniel 

Lamb ymweld â Chymru am y tro cyntaf. 

Mab Robert Lamb a’i wraig Sim yw 

Thomas. Cafodd ei eni yn Dubai, lle mae 

Rob yn byw. Cafodd groeso mawr gan ei 

deulu estynedig yn Llantrisant. 

 

Llongyfarchion  
Mae Meurig White mab Margaret a 

Steve White o Donysguboriau wedi cael 

swydd gydag Asiantaeth Yr Amgylchedd 

yn ardal Manceinion.  Llongyfarchiadau 

Meurig! Bydd yn dechrau yn y flwyddyn 

newydd. 

 

Mae Rhian - merch Neville a Rose 

Thomas Pontyclun, wedi cael mab bach. 

Ganwyd William Dylan Boxall ar y 14eg 

o Hydref. Mae mamgu, tadcu ac wncwl 
Meirion wrth eu boddau. 

 

Llongyfarchiadau i bawb lwyddodd i 

gwblhau hanner marathon Caerdydd fis 

diwethaf. Roedd nifer o wynebau lleol 

ymhlith y miloedd o redwyr a fentrodd ar 

y cwrs tair milltir ar ddeg o hyd. 

Llongyfarchiadau i chi i gyd! 

 

Merched y Wawr Tonysguboriau 

(Lluniau tudalen 4) 
'Does dim esgus am beidio gweld lliw tu 

allan i ddrysau ffrynt aelodau o Ferched 

Y Wawr dros y gaeaf! Dyali fod  basgedi 

crog hardd yn croesawu ymwelwyr yn 

dilyn cyfarwyddiadau gan ein 'Monty 

Don' lleol, sef Huw Rees! Cawsom 

sesiwn ddifyr gan Huw yn ein cyfarfod 

ym mis Hydref pan welsom sut oedd 

paratoi basgedi crog ar gyfer misoedd y 

gaeaf. Mae Huw yn 'hen law' ar greu 

gloddest o liw ysblennydd yn ei fasgedi 

crog tu allan i’w gartref ym Meisgyn. 

Roedd ein cyfarod yn digwydd bod ar 
ddiwrnod 'Shwmae, sut mae?' felly roedd 

cyfle i'n dysgwyr, aelodau newydd a hen, 

gael sgwrs dros 'baned. Rydym yn falch 

bod gennym sawl aelod newydd y tymor 

yma ac mae croeso i unrhwyun sydd heb 

ymuno a ni hyd yn hyn ddod i'n 

cyfarfodydd nesaf - Tachwedd 19 'Calon 

Iach' gyda Dr Gethin Ellis a Rhagfyr 

10fed dathlu'r Nadolig gyda Chôr Yr 

Einion. 

 
Gohebydd y mis nesaf – Eluned Davies-

Scott (mail.scott@tiscali.co.uk) 



Erthyglau a straeon  
ar gyfer rhifyn mis Rhagfyr  

i gyrraedd erbyn 
26 Tachwedd 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 

CYLCH 

CADWGAN 

Noson yng nghwmni  
CATRIN DAFYDD 

Nos Wener,  21 Tachwedd 2014 
am 8.00yh 

yn Festri Bethlehem,   
Gwaelod y Garth. 

Cydnabyddir cefnogaeth  
Llenyddiaeth Cymru 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

CLWB Y 
DWRLYN 

John Pierce Jones 

8yh Nos Iau, 18 Tachwedd yng Nghlwb 

Rygbi Pentyrch 

Swper Nadolig 
7yh Nos Fercher Rhagyr 17 yn  

De Courcey’s, Pentyrch 

Manylion:  029 20890040 

Bore Coffi i’r dysgwyr  
yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  

bob dydd Gwener am 11 y bore. 
Croeso cynnes i chi ymuno â’r criw. 

Cangen Tonysguboriau 

Calon Iach  

Dr Gethin Ellis, Cardiolegydd 

7.30yh  Nos Fercher, Tachwedd 

19ed. Y Pafiliwn, Tonysguboriau 

Rhagor o fanylion:   

01443 202093 / 01443 203729 
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Cangen y Garth 
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GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Y Spartans 

Yn 1979 daeth myfyriwr o Ffrainc, oedd 

wedi cyfarfod rhai o fechgyn Gilfach oedd 

yn gweithio yn Ysbyty Dwyrain 

Morgannwg, a’i dîm pêl-droed lleol, 

teuluoedd a chefnogwyr i’r Gilfach. 

Arhosodd rhai gyda teuluoedd tra bo eraill 

yn cysgu yn yr ysgol ac yn y Neuadd 

Gymunedol. Allan o gariad at bêl-droed 

mae’r Ffrancod wedi dod i’r Gilfach a’r 

flwyddyn canlynol mae bechgyn Gilfach 

a’u ffrindiau wedi mynd i Montsoreau. Yn 

y blynyddoedd cyntaf pêl-droed oedd yn 

bwysig ond erbyn hyn mae diwylliant y 

ddwy wlad yn bwysig. Yn y blynyddoedd 

diwethaf  mae’r Cymry a’r Ffrancod wedi 

ymweld â Sain Ffagan a Chastell 

Cyfarthfa ac eleni pan oedd y Cymry yn 

ardal Saumur cafwyd ymweliad â Pharc 

‘Le Puy de Fou’ sy’n  dangos agweddau ar 

ddiwylliant Ffrainc.   

   Mae’r Spartans wrthi nawr yn codi arian 

ar gyfer ymweliad y Ffrancod y flwyddyn 

nesaf ac yn edrych ymlaen at ymweliad y 

Ffrancod yn 2019 pan fyddant yn dathlu 

40 blynedd o gyfeillgarwch. 

 

Gild y Merched  

Bu merched y Gild ar ddwy wibdaith yn 

ddiweddar. Ddydd Mercher Medi 1af 

buont i Gaerfyrddin i weld y dre a dydd 

Mercher Hydref 22ain tro Henffordd oedd 

hi i weld y dre a’r eglwys Gadeiriol. Fe 

fwynhaodd pawb y ddwy daith yn fawr 

iawn, ond rhaid aros tan y gwanwyn i gael 

taith arall. 

Cloc Coffa Neuadd y Plwyf 
Llanilltud Faerdref 

 
Ym mis Chwefror eleni fe adroddwyd bod 

Cyngor Cymunedol Llanilltud Faerdref yn 

codi arian tuag at gloc coffa sydd ar ein 

Neuadd Blwyf ym Mhentre'r Eglwys. Ar 

ôl i ddigon o arian gael ei gasglu i 

drwsio’r cloc fe ail-ddechreuodd y cloc 

ganu am 11 yn y bore ar ddiwedd mis 

Awst, bron 30 mlynedd ar ôl iddo stopio. 

Cynhaliodd Cyngor Cymunedol Llanilltud 

Faerdref wasanaeth arbenig yn y neuadd i 

nodi’r achlysur. Gosodwyd y cloc ym 

1954, yn uchel ar flaen yr adeilad, fel 

cofeb i gofio'r rhai a laddwyd yn y Rhyfel 

Mawr, yr Ail Ryfel Byd a phob rhyfel ers 

hynny.  

Jim Jones yn siarad am ei 
addasiad diweddara o  

‘Dan y Wenallt’      
8yh Tachwedd 12fed  

Festri Bethlehem,  
Gwaelod y Garth 

CYMDEITHAS GYMRAEG 
LLANTRISANT A’R CYLCH  

Nos Wener, 28 Tachwedd, 7yh 
‘A Child’s Christmas in Wales’ 

Theatr Newydd, Caerdydd   
Nos Wener, 12 Rhagfyr, 7yh 

Cinio Nadolig 
New House Country Hotel, Thornhill 

Nos Fawrth, 30 Rhagfyr, 7.30yh 
‘Lion King’ Canolfan Y Mileniwm  

Manylion:  01443 218077  

Cyngerdd Dathlu 40 

Côr Godre’r Garth 

7.30yh Nos Sadwrn, 6 Rhagfyr 2014 

Eglwys Sant Catherine, Pontypridd 

Tocynnau: 029 20890040 

mailto:i@r
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CORNEL   

Y  P L
ANT  

 

Cynllun Hyfforddi 
Cenedlaethol Mudiad 

Meithrin 
 
Tybed a oes gan rai ohonoch ddiddordeb 

mewn ymgeisio i fynd ar gwrs gofal 

plant? Mae Mudiad Meithrin yn 

gweinyddu ei gynllun hyfforddi 

cenedlaethol ar draws Cymru trwy un o’i is

-gwmniau, Cam wrth Gam.  

   Mae lle i 200 o fyfyrwyr newydd ar y 

cwrs Diploma Lefel 3 CACHE mewn 

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant a fydd yn 

dechrau fis Ebrill 2015. Mae’r cynllun 

hyfforddi yma wedi profi’n boblogaidd 

iawn gan ei fod yn cael ei gynnig mewn 

cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd 

neu ddosbarthiadau meithrin mewn 

ysgolion cynradd ar hyd a lled Cymru.  Ers 

ei sefydlu yn 2004 mae Cam wrth Gam 

wedi hyfforddi dros 1,600 o fyfyrwyr sy’n 

eu galluogi i weithio gyda phlant yn y 

blynyddoedd cynnar (0 - 7 oed).  

   Mae’r cwrs yn para am flwyddyn ac yn 

cael ei gynnal o fewn oriau ysgol (16 awr 

yr wythnos) ac yn ystod tymor ysgol yn 

unig (sy’n hynod o ddefnyddiol os oes gan 

fyfyrwyr blant ifanc oed ysgol!). Bydd y 

myfyrwyr yn cael eu hasesu yn y gweithle 

am ddwyawr bob mis gan aseswyr 

cymwys, a bydd disgwyl iddynt fynd i 6 

gweithdy yn ystod y flwyddyn. 

   Yn wahanol i lawer o gyrsiau, nid oes 

rhaid i chi dalu am fynychu’r cwrs yma a 

byddwch yn derbyn yr holl adnoddau 

addysgol e.e. llyfrau’r cwrs, dvd a.y.y.b 

am ddim. Byddwch yn derbyn grant 

hyfforddi am fynychu’r cwrs. 

   Ar ôl llwyddo yn y cwrs a chymhwyso 

byddwch yn gallu ymgeisio am swyddi 

amrywiol gyda phlant ifanc e.e. arweinydd 

neu gynorthwy-ydd cylch meithrin, 

rheolwr, ddirprwy reolwr neu gynorthwy-

ydd mewn meithrinfa ddydd, cynorthwy-

ydd dosbarth mewn ysgol gynradd, 

aweinydd neu gynorthwy-ydd clwb ar ôl 

ysgol, neu arweinydd cylch chwarae. 

   Y dyddiad cau ar gyfer rhoi eich cais i 

mewn yw 23 Ionawr, 2015. 

   Beth am roi cynnig arni?  

   Am wybodaeth bellach, ewch i’n gwefan  

www.camwrthgam.co.uk, neu ebostiwch 

post@camwrthgam.co.uk, neu ffoniwch 

01970 639601.  

Mae llythrennedd corfforol yn sgìl sydd yr 

un mor bwysig â darllen ac ysgrifennu. Pan 

fydd plentyn yn dysgu darllen bydd yn dysgu 

geiriau megis cath, ci a phêl yn gyntaf. Yn yr 

un modd, pan fydd plentyn yn dysgu sgiliau 

corfforol bydd yn dysgu sgiliau megis 

rhedeg, neidio, taflu a chadw cydbwysedd. 

Yna, bydd y plant yn rhoi geiriau at ei gilydd 

i greu brawddegau a byddant yn eu darllen. 

Yn yr un modd, caiff sgiliau corfforol eu 

cysylltu â'i gilydd i greu cymalau symud er 

mwyn cyflawni gweithgareddau megis reidio 

beic, nofio neu wneud y naid hir.  

   Wrth i blant ddod yn fwy hyderus a 

phrofiadol wrth berfformio'r sgiliau hyn, 

byddant yn gallu eu defnyddio mewn 

gwahanol amgylcheddau ar draws ystod 

eang o gampau. Bydd y plant hyn yn 

datblygu'n oedolion sydd â'r sgiliau 

angenrheidiol i gymryd rhan mewn 

chwaraeon a gweithgarwch corfforol a'u 

mwynhau gydol eu bywyd ar ba lefel bynnag 

y byddant yn ei dewis, boed yn eu hamser 

hamdden neu mewn amgylchedd 

cystadleuol.  

   Mae’r Urdd, mewn partneriaeth gyda 

Chwaraeon R.C.T yn dechrau sesiynau 

chwaraeon penodol i blant 3—7 oed sydd yn 

helpu iddynt ddatblygu’r sgiliau 

angenrheidiol, mae’r plant yn eu defnyddio 

trwy weddill eu hoes. Rydym wedi creu 

rhaglen hwylus a chynhwysfawr gyda 

themau penodol er mwyn i’r plant ddatblygu 

a serennu. 

Themau: Mor-Ladron  Y Jyngl  Gofod 

   Mae bob croeso i’r plant wisgo i fyny, neu 

ddod â phethau sy’n briodol i’r sesiynau (e.e 

bwced a rhaw ayb).  

canlynol: 

   Bydd y clwb yn rhedeg pob dydd 

Mawrth  4.45-5.30: Trefforest Sports Park.  

Fydd Clwb Rygbu bach i blant yr un oed yn 

dechrau yn Garth Olwg ar ol Nadolig hefyd.  

   Am fwy o wybodaeth am y clwb neu 

unrhyw clybiau eraill yr Urdd cysylltwch a 

Helen ar 0797 600 3358 Helenw@urdd.org  

Llythrennedd corfforol  

Lliwiwch y llun 

http://www.camwrthgam.co.uk/
mailto:post@camwrthgam.co.uk
mailto:Helenw@urdd.org


 Tafod Elái       Tachwedd 2014 9 

TONTEG 
 

Gohebydd Lleol:  
Gill Williams 

Cymdeithas 
Wyddonol Cylch 

Caerdydd  

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Mae Acapela yn darlledu cyfres newydd 

am 9yh ar Made in Cardiff TV. Lansiwyd 

y sianel Ddydd Mercher 15 Hydref, ac 

rydym yn falch iawn i gefnogi sianel 

newydd cyffrous i Gaerdydd. Gwyliwch ar 

Freeview sianel 23  neu Virgin ar sianel 

159 neu Sky 134 (lansio 24 Tachwedd). 

 

Cwrw a Cherdd – Gwener 7 Tachwedd 

2014 

Dewch i fwynhau noson o adloniant gyda 

bandiau lleol. Pleidleisiwch am eich hoff 

fand i ennill amser yn Stiwdio Acapela. 

Bydd pump yn cystadlu: 

Chris Phillips, Mark Davis, Fountain 

Head, Three Manatees a Deputy Dawgs. 

£5 Tocyn o flaenllaw. 

 

Classical Café – Gwener 14 Tachwedd 

2014 

Yn dilyn llwyddiant y Café Clasurol ym 

mis Mehefin ac Awst, fe fydd y trydydd 

‘Classical Cafe’ nos Wener, 14 o 

Dachwedd. Bydd y noson yn cynnig 

profiad unigryw i bedwar artist o’r byd 

clasurol a phawb yn perfformio set o 20 

munud. Bydd cynulleidfa’r noson yn 

pleidleisio am eu hoff act a fydd yn ennill 

amser stiwdio yn Acapela, sef stiwdio a 

llecyn ymarfer Catrin ei hun, a hefyd 

cymorth hyrwyddo gan gysylltiadau 

Acapela a Catrin Finch. 

£10 Tocyn Cynnar. £12.50 am docyn o 

flaenllaw.  £15 ar y drws. 

 

9Bach – Gwener 21 Tachwedd 2014  

Mae 9Bach wedi gwneud y rhestr fer ar 

gyfer Gwobr Cerddoriaeth Cymraeg! 

Gwnaeth 9Bach eu henw drwy gymryd 

Caneuon gwerin Cymreig traddodiadol, ac 

yn eu hail-gastio ar gynfas sain sbectrol a 

swynol. Mae eu halbwm cyntaf 9Bach yn 

daith dywyll a oedd yn creu sŵn moel 

newydd. Dan arweiniad lleisiau coeth Lisa 

Jên, mae Tincian, ail albwm 9Bach yn eu 

gweld nhw yn datblygu eu sain unigryw, 

gan greu cofnod atmosfferig, emosiynol 

sy'n adlewyrchu eu hamgylchedd cartref 

Gerlan, yng Ngogledd Cymru. Y canlyniad 

ydy ‘hybrid’ atgofus ac emosiynol yn y 

traddodiad werin gyda dylanwadau cyfoes.  

£10 am docyn o flaenllaw.  £12 ar y drws. 

 

Louise Latham – Gwener 28 Tachwedd 

2014  

Rhyddhawyd ail CD y cyfansoddwr 

dawnus Louise Latham ar 8 Medi 2014. 

Mae Crashing Angels yn cyflwyno 

cynhyrchiad beiddgar, hypnotig a hudol 

gyda llinynnau a harmonïau atgofus. £8 am 

docyn o flaenllaw, £10 ar y drws.  

   Dewch i’r swyddfa docynnau i arbed talu 

costau bwcio! 

 

Bws Gwennol 

Bydd gwasanaeth bws gwennol newydd i 

gludo gwesteion yn ôl ac ymlaen i orsaf 

drên Ffynnon Taf i wneud ein 

digwyddiadau yn haws i fynychu. Bydd y 

gwasanaeth yn costio £4,  mae'n rhaid 

prynu tocyn o flaen llaw gyda'ch tocynnau 

digwyddiad. Bydd y bws gwennol yn 

gadael Ffynnon Taf am 19.30yh a bydd yn 

gadael Acapela i ddychwelyd i Ffynnon 

Taf yn 23.00yh ar gyfer y trên olaf yn ôl i 

Gaerdydd Canolog am 23.20yh (drwy 

Radur, Llandaf ac ati). Byddwn yn 

ddiolchgar os fyddech yn helpu i ledaenu'r 

gair am ein gwasanaeth bws gwennol 

newydd! 

Cydymdeimlad 

Daeth newyddion trist am farwolaeth John 

James, Milford Close. Estynnwn ein 

cydymdeimlad dwys i Elaine, Rhodri, 

Angharad a'u teuluoedd yn eu 

profedigaeth. 

   Roedd John yn enedigol o Gwm Gwaun 

a’i wreiddiau yn ddwfn yn y Preselau. 

Roedd yn falch iawn o’r gwaith y gwnaeth 

i sefydlu rhannau o Lwybr Arfordir Sir 

Benfro yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol a 

choleg. Yn beiriannydd sifil uchel ei barch 

ym Mhrifysgol Morgannwg a thramor 

roedd hefyd am sicrhau gofal adeiladau 

Capel y Tabernacl. Roedd yn frwd dros 

addysg Gymraeg a bu’n Llywodraethwr 

Ysgol Garth Olwg. Cyfrannodd llawer at 

lwyddiant Tafod Elái, bu’n Brif 

Ddosbarthwr a chefnogwr hael. Roedd yn 

rhan allweddol o’r cynllun codi arian 

‘Tesco’ a sefydlwyd i gefnogi Eisteddfod 

yr Urdd Taf Elái ac yna'r Fenter Iaith a 

ddaeth yn ei sgil. Roedd yn un o weithwyr 

selocaf Plaid Cymru yn yr ardal ac yn 

gefnogwr i weithgareddau Clwb y Bont. 

Bydd colled mawr ar ei ôl. 

achosion tebyg yn Abertawe. Yn y 

drafodaeth yn dilyn y cyflwyniad 

rhoddwyd y farwol i’r hen dybiaeth fod 

cadw ffenestri ar agor mewn sanatoriwm 

yn llesol i’r claf. 

   Yr Wyddgrug oedd cynefin Angharad; 

bu’n ddisgybl yn Ysgol Gynradd Glanrafon 

ac Ysgol Uwchradd Maes Garmon.  

Astudiodd feddygaeth ym Mhrifysgol 

Caergrawnt ac wedyn symudodd i waith 

ysbyty yn y Royal Free yn Llundain. Ar 

hyn o bryd y mae hi’n aelod o staff yr 

Athrofa Feddygaeth ym Mhrifysgol 

Abertawe. 

  Yn ein cyfarfod nesaf (Tachwedd 17eg) 

byddwn yn croesawu’r Athro Bleddyn 

Jones o Brifysgol Rhydychen, gynt o 

Benarth. Dewch i Ystafell G07 ym Mhrif 

Adeilad y brifysgol oddiar Park Place. 

Eglwys Dewi Sant 

Mae’r eglwys yng nghanol Tonyrefail 

wedi cau ei drysau dros dro er mwyn 

gwneud gwaith a fydd yn gweddnewid  yr 

adeilad.  Yn dilyn derbyn grant gan y 

Loteri Genedlaethol, mae rhan o’r eglwys 

yn cael ei throi yn adnodd i’r gymuned.  

Mae’r ficer yn hyderu y bydd y gwaith 

wedi’i gwblhau erbyn mis Chwefror. 

Cawsom wefr a braw ar ddechrau ein 

cyfarfod diwethaf (Hydref 20fed) pan 

ddosbarthwyd i bob un gan ein gwestai 

declyn llaw ‘er mwyn i chi ateb 

cwestiynau’. Ond trodd yr her yn hwyl 

adeiladol dan ofal Dr Angharad Puw 

Davies, gyda phob un ohonom yn gwasgu 

botwm ar y teclyn yn cofnodi ein dewis 

personol o ymatebion posibl i gwestiwn. 

   I’r craff ei sylwgarwch o eiriad teitl y 

cyflwyniad, ‘Ar drywydd y diciâu’, roedd 

lle i ddisgwyl cyflwyniad ar ffurf stori 

dditectif, gyda chyfeiriadau at ymroi 

personol at ddatrys sefyllfa, datgeliad o 

ddrwg, casglu tystiolaeth, canfod bod rhai 

cymeriadau yn y stori yn dweud celwydd 

ac felly yn peri i’r helwyr fynd ar gyfeiliorn 

am gyfnod, mentro gyda thechnegau 

arloesol (teipio molecwlar), tacluso 

tyst iolae th  ddibynadw y,  f furf io 

damcaniaeth, cloriannu teilyngdod 

dehongliadau gwahanol, cadarnhau 

‘cyhuddiad’, dod i farn gytbwys. A dyna a 

gafwyd i’n llonni. 

    Clywsom mai Robert Koch a brofodd 

fod y salwch (y diciâu – o’r Saesneg 

‘decay’ – y dicléin – o’r Saesneg ‘decline’ 

– y pla gwyn, y (d)darfodedigaeth, 

tuberculosis, TB) yn haint, hynny yw, yn 

ganlyniad i weithred bacteriwm. 

Cyflawnodd ei waith yn y cyfnod o 1875 a 

dyfarnwyd iddo y Wobr Nobel yn 1925. 

Am flynyddoedd lawer bu miloedd yn 

marw o’r haint, yn eu plith enwogion, John 

Keats, George Orwell, Wolfgang Mozart, 

Anton Chekhov. Gyda datblygiadau mewn 

cynhyrchu a defnyddio deunyddiau 

gwrthfiotig trechwyd y salwch i’r graddau 

bod marwolaethau ym Mhrydain wedi 

disgyn o 120,000 i 5000 dros y cyfnod 

1913 - 1989. Ond hyd yn oed heddiw 

mewn rhai gwledydd mae’n rhemp. 

   Daeth nodweddion y stori dditectif i’r 

amlwg wrth i Angharad olrhain ei 

phrofiadau mewn  ymchwil i achosion y 

diciâu yn Llundain yn 2000 ac wedyn i 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 
 
Y Côr 

Ddydd Gwener y trydydd o Hydref, aeth 

aelodau côr yr ysgol o flynyddoedd 4,5 a 

6, i ganu yn agoriad swyddogol modurdy 

Gravells ym Mhenybont.  Canodd y plant 

yn wych a diolch i gwmni Gravells am roi 

anrhegion hyfryd ac am drefnu castell 

sboncio i’r disgyblion.  Diolch hefyd i 

Jordan a Siôn o’r Urdd am drefnu’r 

prynhawn. 

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 

Ar yr ail ar bymtheg o Hydref, trefnwyd 

Gwasanaeth Cynhaeaf yn yr ysgol, dan 

ofal Mrs Luned Thomas.  Casglwyd 

amrywiaeth o fwydydd i’w rhannu ym 

manc bwyd Pontyclun. 

 

Blwyddyn 6 

Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn ymweld ag 

Ysgol Gyfun Llanhari ar yr ugeinfed o 

Hydref, er mwyn cymryd rhan mewn 

diwrnod technoleg.  Dyma oedd eu 

hymweliad cyntaf o nifer o ymweliadau 

yn ystod y flwyddyn. 

 

Super Fynychwr 

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig ar yr 

unfed ar hugain o Hydref, pan ddaeth y 

Super Fynychwr i’r ysgol i sôn am 

bwysigrwydd dod i’r ysgol bob dydd.  

Roedd y disgyblion wrth eu boddau’n 

canu cân arbennig y Super Fynychwr! 

 

Bore Coffi Amanda 

Cynhaliwyd bore coffi yn yr ysgol yn 

ddiweddar er mwyn codi arian at Ysbyty 

Rookwood yng Nghaerdydd.  Llwyddwyd 

i godi £630. Diolch i bawb a gyfrannodd 

at lwyddiant y bore. 

 

Diwrnod T Llew Jones 

Bu holl ddisgyblion yr ysgol yn dathlu 

Diwrnod T Llew Jones ddydd Gwener y 

degfed o Hydref.  Roedd pawb yn edrych 

yn lliwgar iawn yn eu gwisgoedd sipsiwn, 

môr-ladron, lladron pen ffordd ac ati. 

 

Diwrnod y Cenhedloedd Unedig 

Roedd cyfle i’r disgyblion wisgo i fyny  

ddydd Gwener y pedwerydd ar hugain o 

Hydref hefyd – er mwyn dathlu Diwrnod y 

Cenhedloedd Unedig. Cafodd y disgyblion 

gyfle i flasu bwydydd ac i wneud 

gweithgareddau gwahanol yn ymwneud ag 

amrywiaeth o wledydd. 

Ysgol Creigiau 
(Lluniau tudalen 2) 

Gyda thristwch mawr y derbyniwyd y 

newyddion am farwolaeth Mrs Haulwen 

Hughes. Bu’n athrawes uchel iawn ei 

pharch am flynyddoedd lawer yma yn yr 

ysgol. Roedd wrth ei bodd yng nghwmni’r 

plant o ddydd i ddydd, a does dim 

dwywaith, i bob un plentyn a fu dan ei 

gofal elwa’n aruthrol o’i dawn a’i 

hanhwyldeb.  Ni fyddai un egwyl ginio yn 

mynd heibio heb i Haulwen dreulio amser 

diflino yn gwrando’n ofalus ar blant ei 

dosbarth yn darllen gan sicrhau eu bod yn 

derbyn sylfaeni ieithyddol cadarn yn ifanc 

iawn. Ni ellid cael gwell teyrnged i berson 

mor ddidwyll a hoffus na’r ffaith i 

ddisgyblion Bl.6 dro ar ôl tro, gyfeirio at 

eu hamser hapus yng nghwmni “Mrs 

Hughes Dosbarth 1” wrth iddynt hel 

atgofion am eu dyddiau da yn Ysgol 

Creigiau. Fe fydd yna wagle mawr ar ei 

hôl. Estynnwn ein cydymdeimlad 

cynhesaf â Dewi, Deri, Cerian a’r teulu 

cyfan. 

 

Fe ddaeth disgyblion Bl.6 nôl yn ddiogel o 

Langrannog wedi wythnos i’w chofio. 

Cafwyd cymaint o hwyl yn gwneud yr holl 

weithgareddau amrywiol, ond y ffefryn 

oedd y cwrs mwd!! Roedd yn anodd gallu 

adnabod yr hen blantos! 

 

I gefnogi eu gwaith thema'r tymor hwn, fe 

aeth Dosbarth 5 ar drip gwyddonol i 

ganolfan @Bristol. Yno, cawsant ddysgu 

mwy am y sêr a’r planedau. Roedd cael 

bod yn nhywyllwch y planetariwm yn 

gyfle gwych i werthfawrogi rhyfeddod y 

ddaear a thu hwnt.  I Wlypdir Casnewydd 

yr aeth Dosbarth 6 ar eu trip hwy. Gwyrth 

y Gwyllt yw eu thema nhw'r tymor hwn, 

ac yno cawsant gyfle i chwilota yn y coed 

ac i ddarganfod mwy am fywyd 

creaduriaid y pwll. 

 

Cafwyd ymweliad â’r ysgol gan 

Techniquest nôl ar ddechrau’r tymor pryd 

y cafwyd gwledd o weithgareddau i 

sbarduno meddyliau gwyddonol 

disgyblion Dosbarthiadau 3 a 4 wrth 

iddynt astudio’r Corff y tymor hwn. Braf 

hefyd oedd cael croesawu un o gyn– 

ddisgyblion yr ysgol yn ôl atom i siarad 

gyda disgyblion Dosbarth 3 am sut i 

gymryd gofal o’u dannedd. Mae Angharad 

Griffiths (Brown bellach) yn ddeintydd 

yng Nghasnewydd. Diolch iddi am ddod a 

sgwrsio mor ddiddorol gyda’r plant. 

 

Diolch i bawb a ddaeth â chyfraniad i 

Fanc Bwyd Caerdydd ar ddiwrnod ein 

gwasanaeth Cynhaeaf a oedd dan ofal 

plant Dosbarth 5. Diolch hefyd i bawb a 

gyfrannodd i’n helusen ddewisol eleni sef 

Ymgyrch Dystroffi’r Cyhyrau. 

 

Cafodd Bl.6 wythnos o wersi beicio yn 

ddiweddar…….hyd yn oed yn y glaw 

trwm! Y newyddion da yw i bob un basio 

gydag anrhydedd.  

 

Croeso i Mrs Helen Jones sydd wedi 

ymuno gyda ni dros gyfnod mamolaeth 

Mrs Eleri Evans, a chroeso nôl i Mrs 

Judith James sydd yn ein cynorthwyo 

gyda chyfnod mamolaeth Mrs Siân 

Matthews. 

 

Cyn gwyliau’r hanner tymor, chwaraeodd 

tîm pêl-droed yr ysgol ddwy gêm 

gyfeillgar yn erbyn ysgol Tonysguboriau. 

Fe gollwyd y gêm gyntaf ac enillwyd yr 

ail! Ond yn bwysicaf oll, cafwyd amser 

da.   

 

Llongyfarchiadau mawr i redwyr yr ysgol 

ar eu llwyddiant diweddar yng 

nghystadleuaeth rhedeg traws gwlad y sir. 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Dymuniadau gorau i ... 

... Aled Herbert wrth iddo gychwyn ar ei 

astudiaethau ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Bioleg yw maes Aled.  

... Nia Jones sy ar fin dechrau ar ei chwrs 

Meddygaeth ym mhrifysgol Manceinion. 

... Harry Powell fydd yn astudio Bioleg y 

Môr lawr yn Plymouth. 

... Siwan Powell-Williams wrth iddi hithau 

gychwyn ym Mhrifysgol Loughborough. 

... Hannah Innes sydd bellach yn y 

Brifysgol ym Mryste - UWE - yn dilyn 

cwrs Marchnata a Busnes. Pob lwc i chi i 

gyd wrth i chi gychwyn ar gyfnod cyffrous 

iawn yn eich bywydau!  

Croeso i'r byd Osian bach! 
 
Llongyfarchiadau Caryl a Mark ar 

enedigaeth Osian Taf Eldridge! 

Cyrhaeddodd Osian ar amser ar y 

deunawfed o Fedi yn pwyso 8 pwys a deg 

owns! Yn briodol iawn mae'r teulu bach 

yn byw yn Ystum Taf. Pob dymuniad da i 

chi'ch tri a llongyfarchiadau hefyd i 

Delyth a Geoff Pollard, Radur ar ddyfod 

yn fam-gu a thad-cu am y tro cyntaf. 

Enillwyd mwy nag erioed o fedalau ac, o 

ganlyniad, fe fydd nifer fawr yn 

cynrychioli’r ysgol yn y rownd 

genedlaethol yn Aberystwyth fis Mai 

nesaf.  



Ar Draws  

3.  Lecsiwn (7) 

7.  Annoeth (5) 

8.  Hylif ar gyfer ysgrifennu (3) 

10.  I lawr (4) 

11.  Anonest (8) 

13.  Mynd ar neges (6) 

15.  Anturio (6) 

18.  Adfywiad (6) 

20.  Trefnu (6) 

24.  Cytuno (8) 

26.  Achosi (4) 

28.  Medrus (3) 

29.  Metal gwyn gwerthfawr (5) 

30.  Isbridd (7) 

 

I Lawr 

1. Gwybod (6) 

2. Hebraeg (6) 

3. Aderyn (3)  

4.   Tröell (5) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 15 Tachwedd 2014 

Atebion Hydref 

5.   Adar benyw (4) 

6.   Pethau i’w hyfed (6)  

9. Ffugio (6) 

12.  Mul (5)  

14.  Anifail tebyg i’r mwnci (3) 

16.  Ceffyl ieuanc (4)   

17.  Corun (3) 

18.  Eiddil (5) 

19.  Gwahanu (6) 

21.  Gweithio metel i’w wneud  

  yn llai brai (6) 

22.  Cywiro (6) 

23.  Ploryn (5) 

25.  Yw (4) 

27.  Cwch (3) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

1  2  3  4  5  6  7 

7       7  8 8  9 

             

10     11        

 11   12 12  13      

13 14     16 15 16   17  

17  18   19    20    

18  19     20   21  22 

      23 24      

24    25     26    

        27     

28       22 29     

29  30           

Y M A R H O U S 5 B R A G 

N  R  O  N 7 C 8 E  W 

A R DD E L W I  A N A I R 

D 9 U  I  G 10 N  L  TH 

10 E N W O G  T O C I A D 

D    N O D Y N  T  A 

A S O L  R I M 15 S I C R 

R 15 E  D A M E G   18 O 

B A R N A U 19 R E I O L  

W 19 DD  I   20 R  E  C 

Y M R O N  P R I N D E R 

LL  W  T  A 22 A  F  W 

O E S I  C R Y CH W A I TH 

Trefn yr Oedfaon  

(ar y Sul am 10:30 a.m. oni nodir yn wahanol) : 

Mis Tachwedd 2014: 

2il             Oedfa Ardal – Gorllewin Caerdydd 

9fed    Oedfa Gymun dan ofal y Gweinidog, y 

Parchedig R Alun Evans  

16eg            Ion Thomas, Caerdydd 

23ain        Oedfa dan ofal y Gweinidog, y 

Parchedig R Alun Evans 

30ain           Parchedig Owain Llyr Evans  

 

Mis Rhagfyr 2014: 

7fed    Bore - Ymweld a Chartref yr Henoed 

           Hwyr – Naw Llith a Charol  5:00yh 

14eg   Oedfa Gymun dan ofal y Gweinidog, y 

Parchedig R Alun Evans (5:00 p.m.) 

21ain     Cyflwyniad Nadolig yr Ysgol Sul  

25ain     Oedfa Bore’r Nadolig am 10:00yb   

28ain    Oedfa dan ofal y Gweinidog, y Parchedig R 

Alun Evans  

 

Mis y tân gwyllt a’r goelcerth oedd mis Tachwedd i 

ni’r plant erstalwm. 

   Tachwedd y 5ed oedd y penllanw wrth reswm a 

hwyl a sbri i’w gael yn gwylio’r fflamau yn 

amgylchynu rhyw Guto Ffowc truan ar ben y das, y 

tân gwyllt yn chwyrlio i bob cyfeiriad, a sŵn 

ffrwydro yn byddaru clustiau. Fe fyddem wrth ein 

boddau, am wythnosau cyn y dyddiad, yn torri coed 

o’r gwrychoedd, a’u halio am gryn bellter i’r 

“Cwting” wrth ymyl yr orsaf drenau ym 

Mhenygroes. Yno yr adeiladem y “bonfire”, a byddai 

mynd o siop i siop o gwmpas y pentref i hel bocsus 

cardfwrdd gweigion ac unrhywbeth arall a fyddai’n 

llosgi, yn gymwynas fawr â’r perchnogion, a fyddai, 

yn ol eu harfer, wedi eu cadw ar ein cyfer. 

   Byddai “penny for the Guy” ar ein lleferydd o 

gwmpas y pentref, a thrigolion caredig yn rhoi celc i 

ni brynu tân gwyllt. Ceiniog yn llythrennol gan 

ambell un, pishyn tair amlochrog gan arall, pishyn 

chwech sgleiniog os oeddem yn ofnadwy o lwcus. 

   Ychydig a wyddem go iawn am arwyddocad y 

digwyddiad pan yn blant, ac yn sicr nid oedd unrhyw 

amgyffred bryd hynny o gyswllt y chwyrligwgan o 

dan gwyllt a elwid yn “Catherine Wheel” a santes o 

unrhyw fath. 

   Santes Catherine o Alexandria yn yr Aifft oedd y 

Catherine yma, ac fe’i merthyrwyd yn y 4edd Ganrif 

O.C.  ‘Roedd hi’n dywysoges ac yn ferch ddysgedig, 

ac fe drodd at Gristnogaeth pan oedd yn bedair –ar-

ddeg mlwydd oed. Fe’i merthyrwyd oherwydd iddi 

annog cannoedd o bobl i droi o baganiaeth at 

Gristnogaeth. 

   Mae’n cael ei chydnabod fel un o’r “pedwar-ar-

ddeg o gynorthwywyr sanctaidd” yn yr Eglwys 

Gatholig, ac dethlir ei dydd gŵyl un a’i ar y 24ain 

neu’r 25ain o Dachwedd yn ôl traddodiad lleol yr 

eglwys. Fe’i dedfrydwyd i farwolaeth ar olwyn fawr 

gyda phigau arni, ond pan gyffyrddodd â’r olwyn fe 

chwalodd yn ddarnau. Fe orfododd yr ymerawdr 

Maxentius wedyn iddi gael torri ei phen. 

   Cariwyd ei chorff i Fynydd Seinai gan angylion, a 

dyna safle Mynachdy Santes Catherine heddiw. 

Mae’n debyg bod ‘na ffilm i’w rhyddhau eleni o’r 

enw “Katherine of Alexandria” a dyna’r ffilm olaf i 

Peter O’Toole ei wneud cyn iddo farw. 

   Wrth danio’r tân gwyllt eleni, ac yn benodol wrth 

roi’r “catherine wheel” yn sownd yn y ffens i’w 

thanio, cofiwch am santes o’r Aifft 

a wnaeth ei chyfraniad i 

Gr is tnogaeth  gynnar  ac a 

ddioddefodd o’r herwydd. Swnio’n 

stori gyfarwydd yntydi!    

                                                               

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. 

Cof iwch hefyd  am wefan 

Bethlehem sydd i’w chanfod ar   

www.gwe-bethlehem.org 

   Dilynwch ni ar trydar (twitter). 

@gwebethlehem 

http://www.gwe-bethlehem.org/
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Croeso i’r Pentref 

Braf cael croesawu dau deulu o Gymry 

Cymraeg i’r pentref. Mae Gwydion a 

Sarah Wyn a Millie fach wedi ymgartrefu 

yn Nantcelyn. Mae Gwydion, sydd yn 

enedigol o Lanamman, yn feddyg teulu yn 

Y Porth a Sarah hithau’n feddyg ym 

Mhenybont ar Ogwr. 

   Daeth Howard a Carol Bayliss a’r plant, 

Elliot a Lydia i fyw i’r Efail Isaf o 

Bournemouth ac maent wedi ymgartrefu 

yn Heol Iscoed. Mae Carol yn enedigol o 

ardal Caerfyrddin a Howard yn hanu o 

Surrey ac yn gweithio ym myd dylunio a 

thechnoleg yng Nghaerdydd. 

 

Swyddi Newydd 

Llongyfarchiadau i’r ddau frawd, Mathew 

a Daniel sydd ill dau wedi dechrau ar 

swyddi newydd yn ystod y mis. Mae 

Mathew, yr hynaf o feibion Ioan a Liz 

Rees, Dyffryn Bach yn gweithio yn Ysgol 

Gymraeg Glanceubal yng Nghaerdydd. 

Mae’n rhannu ei amser rhwng cynorthwyo 

yn y dosbarth a gwaith gweinyddol. 

Peiriannydd a dylunydd yw Daniel ac mae 

wedi ymuno ag adran CAD cwmni 

McWhirter yng Nghaerdydd. Pob hwyl i 

chi eich dau yn eich swyddi newydd. 

Dymuniadau gorau i dad hefyd, sef Ioan 

Rees. Brysia i wella ar ôl dy ddamwain. 

 

Marchnad y Ffermwyr 

Cynhaliwyd y cyntaf o’r marchnadoedd 

yma yn Neuadd y Pentref ddydd Sadwrn, 

Medi 27ain. Paratowyd amrywiaeth o 

stondinau gan fasnachwyr lleol. Roedd 

cyfle i brynu cig, wyau, caws, mêl, picl a 

jam ac amrywiaeth o lysiau a ffrwythau. 

Cafwyd cefnogaeth dda i’r fenter a chyfle 

i gael sgwrs a phaned cyn troi am adre. 

 

Adferiad iechyd buan 

Dymuniadau gorau i Keith Rowlands, 

Trem y Garth a dreuliodd rai dyddiau yn 

yr ysbyty yn cael triniaeth yn ystod y mis. 

Dymunwn wellhad buan iti, Keith. 

 

Taith i Ethiopia 

Mae Gwenno, merch Geraint a Caroline 

Rees, Penywaun yn treulio pythefnos yn 

Ethiopia ar hyn o bryd. Teithiodd yno 

gyda rhyw bymtheg o weithwyr Cymorth 

Cristnogol a byddant yn ymweld â 

phrosiectau’r mudiad ledled Ethiopia. 

Dwi’n siŵr y caiff Gwenno brofiadau 

ysgytwol ar ei thaith ac edrychwn ymlaen 

at ei chroesawu yn  ôl i gael yr holl hanes. 

 

Merched y Wawr  

Cylch Cadwgan 22 Hydref 2014 

Roedd ystafell fawr y Ganolfan yn orlawn 

nos Fercher 22 Hydref ar gyfer cyfarfod 

Cylch Cadwgan Merched y Wawr. Gareth 

Ffowc Roberts oedd y gŵr gwadd  â nifer 

o’r gynulleidfa yn hen gyfeillion o’r 

dyddiau pan oedd Gareth a’i wraig Menna 

yn aelodau yn y Tabernacl. Mae’n siwr 

bod yntau yn falch o weld bod cymaint am 

wybod bod Pawb yn Cyfrif – sef testun ei 

sgwrs. Pwysleisiodd mor gyffredin yw’r 

arfer o ddatgan diffyg dealltwriaeth 

fathemategol  ac anallu i ymdrin â’r pwnc. 

Gwaeth, yr oedd tueddiad i ymfalchïo yn y 

ffaith. Soniodd am ei ymdrech i berswadio 

sawl gwasg i gyhoeddi llyfr ar gyfer y 

cyhoedd yn ymwneud â’r pwnc. Doedd 

dim problem cyhoeddi cyfrol o 

farddoniaeth neu hunangofiant ond 

mathemateg? Yr ymateb oedd “Dim 

diolch, does dim marchnad”. Onibai am 

weledigaeth un golygydd ni fyddai ei lyfr 

‘Mae Pawb yn Cyfrif’ wedi gweld golau 

dydd. 

   Aeth ymlaen i sôn am y llyfr ar y 

mathemategydd Robert Recorde o’r unfed 

ganrif ar bymtheg a gyd-olygwyd ganddo. 

Brodor o Ddinbych y Pysgod oedd 

Recorde ac am y rhan fwyaf o’i oes bu’n 

gweithio i’r Goron. Roedd ganddo 

ddiddordeb mewn sawl maes megis 

serddyiaeth a meddygaeth yn ogystal â 

mathemateg. Ef ddyfeisiodd y symbol 

hafal ( = ) ond efallai  taw ei gymwynas 

bwysicaf oedd cyhoeddi llyfrau yn 

Saesneg yn cyflwyno mathemateg i’r dyn 

cyffredin – y cyntaf o’u bath yn yr iaith 

honno. Drwy hynny cyfranodd at ledaenu 

gwybodaeth fathmategol ymhell tu hwnt i 

gylch bychan dysgedigion y cyfnod. 

   Roedd y gymeradwyaeth ar ddiwedd y 

sgwrs yn ernes glir o werthgfawrogiad y 

gynulleidfa. Diolch yn fawr i Gareth am 

noson hynod ddifyr ac i Ferched y Wawr 

am drefnu’r cyfarfod. 

 

TABERNACL 

Cydymdeimlo 

Mae aelodau’r Tabernacl wedi eu taro ag 

un ergyd ar ôl y llall yn ystod mis Hydref. 

Cydymdeimlwn yn ddiffuant â theulu Mrs 

Jennie Jones o Feisgyn a fu farw ddiwedd 

mis Medi yn 97 mlwydd oed. Ers i’r teulu 

symud o Wynedd i Feisgyn yn lled 

ddiweddar, maent wedi bod yn selog iawn 

yn yr Oedfaon. Estynnwn ein 

cydymdeimlad dwysaf i Jane Eryl, Gary, 

Siân, Nick a Geraint yn eu galar. 

   Estynnwn yr un cydymdeimlad i deulu 

Haulwen Hughes, Pentyrch. Dioddefodd 

Haulwen gystudd hir a chreulon, a gwneud 

hynny â gwên ar ei hwyneb a chonsyrn am 

eraill. Cydymdeimlwn yn ddidwyll â Dewi 

a ofalodd mor dyner am Haulwen yn ystod 

y misoedd tywyll yma heb anghofio am 

Deri a Cerian a’u teuluoedd. 

   Ergyd arall fu clywed am farwolaeth 

John James, Tonteg, fore Sadwrn, 18fed o 

Hydref. Bregus iawn fu iechyd John yn 

ddiweddar ond roedd yn dod i’r Oedfaon 

yn gyson bob Sul. Estynnwn ein 

cydymdeimlad annwyl i Elaine a fu hefyd 

yn gofalu’n gydwybodol a thyner am John 

am flynyddoedd lawer. Cydymdeimlwn â 

Rhodri ac Angharad a’r teulu i gyd. 

 

Merched y Tabernacl 

Fore Mawrth, Hydref 14eg, teithiodd nifer 

dda o Ferched y Tabernacl i’r Amgueddfa 

Genedlaethol yng Nghaerdydd ar fore 

digon gwlyb. Ar ôl cael coffi bach yn y 

caffi yn y cyntedd fe ddaeth Ann Saer i’n 

tywys i weld gwaith yr artist o Gymro, 

Richard Wilson. Ganwyd yr arlunydd ym 

Mhenegoes, ger Machynlleth dair canrif 

yn ôl i eleni. Dysgodd Wilson ei grefft un 

Llundain. Aeth ati i beintio tirluniau yn 

cynnwys mynyddoedd, llynnoedd a 

phlastai Gogledd Cymru. Rhoddodd ei 

luniau ysbrydoliaeth a chafodd ddylanwad 

ar artistiaid eraill a daeth nifer ohonynt i 

Gymru i greu paentiadau eu hunain er 

enghraifft Turner a Constable.  Rhaid 

diolch i Ann Saer am agor ein llygaid i 

werthfawrogi gwaith y Meistri. 

   Ymlaen â ni wedyn i’r Deml Heddwch 

ac iechyd. Cyfarfu Martin Pollard â ni yn 

y cyntedd a chawsom ychydig o hanes yr 

adeilad hynod ganddo. Adeiladwyd yr 

adeilad yn 1938 ac ariannwyd y gwaith 

gan David Davies y cymwynaswr mawr o 

Landinam. Cofeb yw’r adeilad i bawb a 

gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd 

Cyntaf. Cipolwg bach sydyn yn unig o’r 

Neuadd drawiadol a gawsom gan fod 

cyfarfod yno ar y pryd. Lawr â ni i’r crypt 

sy’n gartref i’r Llyfr Coffa Cenedlaethol 

gyda chofnod cain o fwy na 35,000 o bobl 

a fu farw ym mrwydrau erchyll y Rhyfel 

Byd Cyntaf. Mae’r Llyfr Coffa wedi ei 

ddigido gan y Llyfrgell Genedlaethol yn 

Aberystwyth a bydd ar-lein i bawb ei weld 

yn 2015. Gadawsom yr adeilad hynod a 

phawb yn barod am fyrbryd yn y Coleg 

Cerdd a Drama ar draws y ffordd. 

   Ein cyfarfod nesaf fydd trefnu blodau ar 

gyfer y Nadolig gan Dilwen yng 

Nghanolfan y Tabernacl fore Mercher 

12fed o Dachwedd am 11 o’r gloch y bore. 

 

Cyfarfod Diolchgarwch 

Roedd hi’n Sul Diolchgarwch yn Y 

Tabernacl, fore Sul, Hydref 19eg ac roedd 

plant yr Ysgol Sul a’r Twmiaid Bach ar eu 

gorau’n diolch ar gân, drama, ffilm a 

chwis. Daeth Gareth Clubb o “Gyfeillion y 

Ddaear” i annerch y plant gan sôn am y 

bygythiad o golli’r gwenyn sydd yn peillio 

y rhan fwyaf o gnydau’r byd. Cyflwynodd 

y plant anrhegion o fwyd i’r Banc Bwyd 

ym Mhontyclun. Ar ôl yr Oedfa aeth y 

gynulleidfa i’r ganolfan i gael paned a 

chyfle i brynu bwyd o’r Siop Masnach 

Deg. 

 

Trefn yr Oedfaon 

Tachwedd 2il Oedfa Gymun dan ofal y 

Parchedig Allan Pickard 

Tachwedd 9fed Y Parchedig Aled 

Edwards 

Tachwedd 16eg Oedfa Deuluol gyda Lyn 

West 

Tachwedd 23ain Geraint Rees 

Tachwedd 30ain  Cerdd, Cân a Delwedd 
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Ysgol Gynradd Dolau 

Wyt ti rhwng 14 a 25? 

Be’ am roi tro ar 
gystadleuaeth 

#PethauBychain 

Llangrannog 2014 

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 gyfle bythgofiadwy 

ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. Aeth 

nifer fawr o blant i Wersyll yr Urdd, 

Llangrannog gyda rhai athrawon er mwyn 

mwynhau a chreu ffrindiau newydd dros un 

penwythnos prysur. Roedd llawer o’r plant 

yn hoffi sgïo, gwibgartio a’r cwrs antur 

fwdlyd. Roeddent yn llawn egni a chyffro 

dros yr holl benwythnos. Diolch yn fawr i’r 

Gwersyll am yr holl chwerthin, staff 

ymroddgar ac am roi’r cyfle i blant Ysgol 

Dolau drio gweithgareddau newydd, siarad 

Cymraeg a chreu ffrindiau newydd. 

 

Bore Coffi McMillan 

Ddydd Gwener, Medi 26ain roedd bore coffi 

yn yr ysgol i godi ymwybyddiaeth ac arian 

tuag at achos arbennig iawn. Roedd y bore 

coffi yn llwyddiant mawr, gyda’r holl staff 

wedi gweithio’n galed i bobi cacennau i’w 

gwerthu. Hoffwn ddiolch i’r rhieni a wnaeth 

ymuno gyda ni ac am eu rhoddion hael. 

Codwyd £295.70!! Diolch yn fawr i bawb. 

 

Pêl-rwyd 

Ddydd Gwener Hydref 3ydd chwaraeodd y 

tîm pêl-rwyd ei gêm gyntaf yn erbyn 

Llanilltud Faerdref. Enillom y gêm 12-6. 

Dangosodd y merched sgiliau arbennig yn 

ystod y gêm i allu sgorio cymaint o goliau 

gwych! Da iawn merched! 

 

Rygbi 

Chwaraeodd tîm rygbi Dolau ei gemau 

cyntaf eleni yn erbyn Pontyclun, 

Gwaunmiskin a Llantrisant ar gae Clwb 

Rygbi Pontyclun. Chwaraeom 4 gêm ac 

enillom 2. Roedd yna sawl cais ardderchog 

ac amddiffyn gwych yn ystod y gemau.  

 

Diwrnod T Llew Jones 

Fore dydd Gwener, Hydref 10fed cafodd y 

disgyblion fore llawn gweithgareddau i 

ddathlu diwrnod yr awdur T Llew Jones. 

Gwnaeth plant yr Adran Iau ymuno gyda 

phlant y babanod i weithio a’u helpu nhw 

gyda gweithgareddau. 

 

Traws-gwlad 

Ddydd Sadwrn, Hydref 18fed oedd ras 

Traws-gwlad cyntaf ysgolion Pen-y-bont yn 

ysgol Bryntirion. Roedd 20 o redwyr Dolau 

yn cystadlu. Rhedodd pawb yn wych gyda 

sawl un yn cyflawni amser personol newydd. 

Llongyfarchiadau i Tianna Teisar am ddod 

yn gyntaf yn ei ras ac i dîm bechgyn 

blwyddyn 5 a 6 lle daeth 5 ohonynt o fewn 

yr ugain cyntaf. Edrychwn ymlaen at y ras 

nesaf ar Dachwedd  29ain. 

Castell Henllys 

Ddydd Mawrth, Hydref 7fed aeth 

blynyddoedd 3 a 4 ar ymweliad â Chastell 

Henllys, pentref Oes yr Haearn yn Sir 

Benfro. Cafodd y plant gyfleoedd i weld 

pentref a thai crwn wedi eu hadeiladu ar ben 

bryn serth, yn dyddio nôl 2,400 o 

flynyddoedd. Roedd yn ddiwrnod prysur 

gyda’r plant yn ymuno mewn nifer o 

weithgareddau a gweithdai yn ystod y dydd - 

pobi bara, adeiladu wal tŷ crwn, gwehyddu 

basged, yn ogystal â pheintio wynebau fel 

milwyr Celtaidd. Diwrnod llawn cyffro a 

gwybodaeth bwysig am yr Oes. 

 

Beicio Cymru 

Bu disgyblion blwyddyn 6 yn rhan o gwrs 

hyfforddiant beicio yn ystod mis Hydref. 

Cafodd pob disgybl y cyfle i wneud 

hyfforddiant lefel 1 ar iard yr ysgol cyn 

symud ymlaen i ymgymryd ag hyfforddiant 

lefel 2 allan ar heolydd cyfagos. Bu’r plant 

yn llwyddiannus iawn yn dangos eu sgiliau 

ar y beiciau, er gwaethaf y tywydd gwael! 

 

Staff yr Ysgol 

   Llongyfarchiadau gwresog i 15 aelod o 

staff yr ysgol am gwblhau her ‘Men’s 

Health’ ym Mae Caerdydd ar ddechrau’r 

mis. Bu’r staff yn brysur iawn yn hyfforddi 

mewn sesiynau ymarfer cylchol bob nos 

Wener ac mae’n amlwg bod yr hyfforddi 

wedi talu ffordd. Roedd 4 aelod o’r staff 

wedi mwynhau cymaint nes iddynt fynd ati i 

gwblhau’r her ‘Back To The Trenches’ 

byfethnos yn ddiweddarach! 

Llangrannog 2014 

Diwrnod  

T Llew 

Jones 



 Tafod Elái       Tachwedd 2014  

Ysgol Llanhari 
 
Dirprwy Bennaeth newydd 

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Meinir 

Thomas ar gael ei phenodi’n Ddirprwy 

Bennaeth newydd Ysgol Llanhari.  Mae 

Mrs Thomas yn Bennaeth Cynorthwyol yn 

Ysgol Bro Morgannwg ar hyn o bryd ac 

edrychwn ymlaen yn fawr iawn at ei 

chroesawu atom i’r ysgol ym mis Ionawr. 

 

Llwyddiant ym myd pêl-rwyd i'r ysgol 

Llongyfarchiadau i Rhianydd Reynolds 

Bl12 ar ddod yn rhan o sgwad pêl-rwyd dan 

18 Cymoedd Morgannwg ac i Carys 

Llewelyn a Cerys Reynolds Bl9 ac Ella 

Porter Bl7 ar ddod yn rhan o sgwad pêl-

rwyd dan 14 Cymoedd Morgannwg. Maent 

yn ymarfer bob yn ail wythnos yn arwain at 

Dwrnamaint ym mis Tachwedd yng Nglyn 

Ebwy i’r tîm dan 18 a mis Ionawr ym 

Mangor i’r tîm dan 14. 

 

Ymweliad y Chweched â’r Llysoedd 
100 mas o ddeg oedd arfarniad myfyrwyr 

Bl. 12 a 13 y Gyfraith o'u hymweliad â 

Llysoedd Merthyr ddydd Llun 13  Hydref. 

   Gwelsant Llys yr Ynadon ar waith, yr 

elfen droseddol, a rheithgor yn cael ei 'dorri 

mewn' (tyngu llw) ar ddechrau achos 

sensitif. Gyda'r ynadon gwelwyd 

diffynyddion yn cael eu cyhuddo o 

droseddau yn ymwneud â chyffuriau, methu 

ag ildio i fechnïaeth, sarhau hiliol a gyrru'n 

feddw dwll. 

   Cafwyd 'treat' annisgwyl tua diwedd y 

dydd pan wahoddodd y tri ynad a chlerc y 

llys/ymgynghorydd cyfreithiol ni oll i'r 

'ystafell gefn' i gael cyflwyniad byr a 

sesiwn holi ac ateb.  Nodwyd pam fod y tri 

am fod yn ynadon, y cymwysterau i fod yn 

glerc a gofynnwyd cwestiynau astrus gan y 

myfyrwyr, a'r athro! 

   Diwrnod buddiol, a diolch byth fe'm 

rhyddhawyd i ddychwelyd gartref! 

   Yno oedd Rosie Evans a Kate Lewis o Fl. 

13, a Josh Chard, Morgan Cook, Molly 

Elliott, Corey Evans, Gerallt Hayes, Keira 

Hughes, Nicholas Morgan a Darcey 

Roderick o Fl. 12. Yn gofalu amdanynt 

oedd Mr Colin Pari. 

 

Traws gwlad 

Bu cystadlu brwd ymysg bechgyn a 

merched Llanhari mewn dwy gystadleuaeth 

traws gwlad yn ddiweddar. 'Roedd y 

tywydd yn ofnadwy ac 'roedd yn brawf o 

gymeriad i bob un a gystadlodd. Cafwyd 

perfformiadau gwych ac ymdrech arbennig 

gan bob un. Ymysg y bechgyn oedd y 

perfformiadau gorau gyda rhai yn mynd 

ymlaen i ymarfer gyda charfan De Cymru. 

Llongyfarchiadau i bob un 

 

Bu Blwyddyn 10 Gwasanaethau Cyhoeddus 

yn mwynhau gweithgareddau dringo ac 

adeildau rafft (Gwaith Tîm) yng 

Nghanolfan  Daerwynno ym  mis Medi. 

 

Cystadleuaeth Microsoft 

Llongyfarchiadau i 7 disgybl o Flwyddyn 

10 sydd wedi wedi bod yn llwyddiannus yn 

14 

cwblhau'r MOS 2013 Excel. Maent yn rhan 

o gystadleuaeth Microsoft RhCT a golyga’r 

llwyddiant yn yr arholiad y bydd 

posibilrwydd iddynt ennill y cyfle i ymweld 

â Phencadlys Microsoft ar ôl hanner  tymor. 

 

Clwb Celf 

Bu’r clwb celf a chrefft yn llwyddiannus 

iawn y tymor hwn gyda’r plant yn arbrofi 

gyda llwyth o ddeunyddiau a thechnegau. 

Maent wedi creu darluniau gwych a 

modelau clai diddorol iawn! Diolch i Miss 

Jefferies, Miss Ryan, Miss Vukashin Jones 

a Miss Rees am gynnal y clwb. 

 

Dosbarth Drudwy 

Rydym yn falch o’ch hysbysu y bydd 

dosbarth Drudwy yn agor ei ddrysau ar ôl 

hanner tymor.  Byddwn yn croesawu 5 

aelod newydd i’n teulu yma yn Ysgol 

Llanhari 

 

Gwasanaeth y Cynhaeaf 

Daeth disgyblion yr Adran Gynradd i gyd at 

ei gilydd er mwyn dathlu’r Cynhaeaf 

ddechrau’r mis.  Roedden ni’n  ffodus iawn 

bod Mr Owen James wedi  ymuno â ni i 

siarad am bwysigrwydd rhannu a helpu 

pobl sydd angen ychydig o gymorth.  

Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd duniau 

a phecynnau bwyd sych- mae Miss Jones 

nawr wedi mynd a nhw i’r Banc Bwyd ym 

Mhontyclun.    

 

Dysgu traws sector 

Rydym yn ffodus iawn yn Ysgol Llanhari 

ein bod ni’n medru manteisio wrth 

gydweithio gydag arbenigwyr pynciau 

gwahanol.  Dros yr wythnosau diwethaf 

mae Mr Hywel, Arweinydd Pwnc 

Cerddoriaeth, Mrs Davies o’r Adran 

Addysg Gorfforol, Miss Rees Jones, 

Arweinydd Pwnc Drama a Mr Geraint 

Edwards, Arweinydd Pwnc Celf wedi bod 

yn cynnal sesiynau gyda phlant o’r Adran 

Gynradd. Mae’r plant wrth eu boddau yn eu 

gwersi! 

Cyngor Ysgol Llanhari 

Tîm traws gwlad y bechgyn  

Arbenigwyr Meddalwedd Excel 

Aelodau Newydd y Teulu 

Rydym yn ffodus iawn fod ‘Interserve’, y 

cwmni a drawsnewidiodd ein hadran 

gynradd, wedi cynnig ieir newydd sbon i’r 

Adran Gynradd  Mae’r 8 ifanc yn hapus yn 

eu cartref newydd ac yn ein diddanu bob 

dydd.  Mae’r plant wedi bod yn ofalgar tu 

hwnt ac wrth eu boddau yn dysgu amdanynt.  

Diolch yn fawr Interserve!  

 

Ymwelwyr 

Mae dosbarthiadau Gwion Gwiwer a Lleucu 

Llwynog wedi bod yn dysgu am y corff dros 

yr wythnos ddiwethaf.  Rydym wedi bod yn 

ffodus iawn i groesawu nifer o ymwelwyr i’r 

ysgol i drafod gyda’r disgyblion.  Daeth Dr 

Hiscox i drafod ei gwaith fel meddyg teulu a 

Miss Elan Jones i drafod ei gwaith hi fel 

optegydd.  Mwynheuodd y plant arbrofi 

gyda’r offer gwahanol a gofyn llu o 

gwestiynau diddorol.  Diolch yn fawr i’r 

ddwy. 

Aelodau newydd y Cyngor Ysgol 

Erbyn hyn mae holl ddisgyblion Ysgol 

Llanhari wedi pleidlesio dros aelodau 

newydd y Cyngor Ysgol. Maent wedi 

mynychu sawl cyfarfod eisoes ac wedi bod 

yn rhan o benodi Dirprwy Bennaeth newydd 

yr ysgol. 

Gwersi drama yn yr Adran Gynradd  
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Noson Agored Bl 5 a 6 

Yn gynharach y tymor hwn cynhaliwyd 

noson agored i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 

ysgolion cynradd clwstwr Ysgol Gyfun 

Garth Olwg. Croesawyd darpar ddisgyblion 

a’u rhieni i’r ysgol i gael blas ar amryw o 

weithgareddau o helfa drysor rhifedd i 

arbrofion ffrwydrol! Diolch yn fawr i’n staff 

am gynnal noson mor ddifyr a ysbrydolodd y 

dysgwyr. 

 

Cît newydd yn ysbrydoli disgyblion Ysgol 

Gyfun Garth Olwg 

Yn dilyn llwyddiant bechgyn blwyddyn 8 

Garth Olwg llynedd wrth ennill cwpan Pêl-

droed RCT, cafodd y bechgyn eu gwobrwyo 

gyda chit newydd sbon.  Cytunodd “New 

Directions” noddi’r bechgyn, a threfnu bod y 

bechgyn yn cael cit sydd yn adlewyrchu 

safon eu pêl-droed.  Mae’r disgyblion a’r 

ysgol yn ddiolchgar iawn i “New Directions” 

am eu rhodd haul. 

   Dechreuodd y bechgyn eu tymor, yn yr un 

modd a wnaethant orffen tymor diwethaf 

gyda buddugoliaeth yn erbyn eu cymdogion 

agos, Ysgol Bryn Celynnog.  Mewn gêm 

agored roedd cyflymder Garth Olwg yn 

ormod i Ysgol Bryn Celynnog, gan eu trechu 

7-1, gydag Elis Watts(3), Daniel John(2), 

Josh Karadogan ac Eli Thomas-Jones, yn 

taro cefn y rhwyd.  Mae’r ysgol nawr yn aros 

i weld pwy maent yn wynebu yn ail rownd 

cwpan Cymru.   

 

Noswyl Dathlu Lleoliadau Ymchwil 

Nuffield - Trystan Gruffydd a Rhiannon 

Laban (Bl 13) 

Ddydd Llun, 6ed o Hydref, daeth myfyrwyr 

ac athrawon o bob cwr o Gymru ynghyd yn 

Techniquest, Bae Caerdydd i ddathlu 

cyrhaeddiadau disgyblion a dderbyniodd 

wobr Lleoliad Gwyddoniaeth gan y 

Sefydliad Nuffield. Yn cadw cwmni i’r 

siaradwr gwâdd eleni, yr Athro Llawryfol 

Bonheddig Syr Martin Evans, oedd dau o’n 

myfyrwyr 6ed dosbarth, Trystan Gruffydd a 

Rhiannon Laban. Llongyfarchiadau i’r ddau 

ohonynt ar safon y cyweithiau a 

gynhyrchwyd ganddynt ac yr arddangoswyd 

yn y ffair Wyddoniaeth fel rhan o’r noson. 

  

Campau’r Ysgol – Bowlio, Actio a Beicio! 

Llongyfarchiadau i Ceiran Lebreton (Bl 11) 

sydd wedi cael ei ddewis ar gyfer Tîm 

Bowlio Lawnt dan 22 Cymru ac i James 

Knott (Bl 10) am gael rhan yn “Lord of the 

Flies” yng Nghanolfan y Mileniwm. 

   Llongyfarchiadau hefyd i Rhys Britton (Bl 

11) wrth iddo gael ei ddewis ar gyfer Tîm 

Dawn Olympaidd 2014 a chystadlu yng 

Ngemau Seiclo Ysgolion y Deyrnas Unedig 

2014 ym Manceinion. Er mae campau 

dygnwch yw arbenigedd Rhys, cystadlodd 

yn y ras wibio ar y diwrnod cyntaf gan 

guro’r Pencampwr Prydain ac ennill y fedal 

aur! Ar yr ail ddiwrnod cystadlodd Rhys yn 

ei hoff gamp, Ymlid 2Km Unigol. 

Llwyddodd i gyrraedd y rowndiau olaf 

gydag amser personol gorau a osododd 

record newydd ar gyfer y bencampwriaeth. 

Heriodd Rhys bencampwr Prydain yn y ras 

derfynol gan ddod yn ail, o fewn trwch 

blewyn i ennill a chipio’r fedal arian. Aeth 

Rhys ymlaen i gynorthwyo tîm Cymru i 

ennill y fedal efydd yn y Tîm Gwibio ac 

Côr Bl 7   Bechgyn Bl 9 yn eu cit newydd a noddwyd gan “New Directions” 

Ffrwydro!                  CSI Garth Olwg! 

arian yn y Tîm Ymlid dim ond 0.25 eiliad tu 

ôl i’r enillwyr. 

  Mae clipiau o’r gystadleuaeth ar gael i’w 

gweld ar www.2014schoolgames.com. 

Ysgol Gyfun Garth Olwg 

Meddwl am rifau 

  

 

 

Datrys Problemau 

Rhiannon Laban (Bl 13) gyda’i chywaith 

“Sgrinio Trawsblygiad mewn Cleifion sydd 

â Chlefyd Parkinson” 

Trystan Gruffydd (Bl 13) gyda’i gywaith ar 

“Rhyddhad a Rôl ID4 mewn Cancr y Fron” 

Rhys Britton yn cynrychioli Cymru yn y 

rasau “sprint” yng Ngemau Ysgolion y 

Deyrnas Unedig 2014 ym Manceinion.  

Anelu’n Uchel!  

http://www.2014schoolgames.com
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Clwb Rygbi Pontypridd 

Mae'r tymor newydd i Glwb Rygbi Pontypridd wedi dechrau yn 

eithriadol o dda, gyda saith buddugoliaeth yn y saith gêm gyntaf 

hyd at y 19eg o Hydref. 

   Roedd tipyn o her yn wynebu Ponty, i gynnal safonau eithriadol 

y tymor blaenorol pan gipiodd y tîm dlws y Gynhrair a Chwpan 

Cymru, gan gyflawni'r dwbwl am yr ail flwyddyn yn olynol. 

   Cychwynnodd y tymor gyda'r her enfawr o gêm ragbrofol yng 

Nghwpan Prydain ac Iwerddon yn erbyn yr hen elyn Caerdydd - 

hynny i benderfynu pwy fyddai'n cynrychioli rhanbarth y Gleision 

yn y gystadleuaeth eleni.  

   Ponty oedd yn fuddugol ar Heol Sardis o 40pt i 12, gan roi 

perfformiad meistrolgar o flaen torf sylweddol yn yr 'House of 

Pain'. 

   Aeth Pontypridd ymlaen wedyn i gychwyn eu hymgyrch yn 

Uwch Gynghrair y Principality gyda phedair buddugoliaeth o'r 

bron - adref yn erbyn Castell Nedd, oddi cartref yn erbyn 

Casnewydd, adref yn erbyn Penybont ac oddi cartref yn erbyn 

Aberafan. Er nad oedd y tîm bob amser yn perfformio ar eu gorau, 

fe sicrhawyd pwynt bonws ychwanegol ymhob un o'r gemau, 

hynny am sgorio pedwar cais neu fwy, gan godi Ponty i frig y 

gynghrair. 

   Ar gychwyn mis Hydref daeth her newydd wrth i'r clwb symud 

ymlaen i gystadlu yng Nghwpan Prydain ac Iwerddon, a hynny 

mewn grwp eithriadol o anodd yn erbyn Bryste, Albanwyr 

Llundain a Connacht. 

   Mewn gêm gorfforol a chystadleuol enillodd Pontypridd gartref 

yn erbyn Albanwyr Llundain o 23pt i 17 cyn teithio i Galway i 

wynebu talaith Connacht gan ennill eto o 16pt i 42 mewn gornest 

hynod o gyffrous. Roedd carfan o tua 600 o gefnogwyr swnllyd 

wedi teithio i Galway i fwynhau'r fuddugoliaeth fawr. 

Pontypridd 

yn herio 

Connacht yn 

Galway. 

Mae Kevin Davies, un o leisiau 

c y f a r w y d d  R a d i o  C y m r u  a 

chyflwynydd Jacpot, wedi cyhoeddi 

cyfrol o gerddi, ond mae’n annhebyg y 

bydd unrhyw un o’r cerddi yn ennill 

cadair na sêl bendith purwyr iaith. Mae 

Kerddi Dwl Kev yn gasgliad o gerddi 

doniol a dwl sydd wedi eu hanelu at 

blant ac oedolion ifanc eu hysbryd sy’n 

hoffi chwerthin. Mae’r artist, a’r 

gitarydd enwog, Siôn Jones wedi creu 

darluniau doniol i gyd fynd gyda’r 

cerddi. Cyhoeddir Kerddi Dwl Kev gan 

Y Lolfa am £4.95. 


