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tafod etafod e lláiái   

w w w . t a f e l a i . c o m  

Gyda chalonnau trwm iawn y gadawsom ein 

dosbarth Tecstiliau p'nawn Llun am y tro ola dros 

gyfnod yr haf. Bu unarbymtheg wrthi'n ddyfal yn 

dysgu ac yn creu campweithiau dan ddwylo 

medrus ac arweiniad amyneddgar Sandra Rose ers 
mis Medi diwethaf. Buom yn dysgu ffeltio gan 

greu potiau ffelt a lluniau hardd iawn; gwnaethom 

galonnau Nadolig chwaethus dros ben; a chardiau 

cyfarch; gorchudd llyfr hynod ddeniadol a bagiau 

'draw-string' lliwgar a diddorol o bob maint! 

Cafodd y gwaith ei arddangos yn y cabinet yng 

nghyntedd Canolfan Gartholwg am wythnos gan 

ddenu llawer o edmygwyr - ond er cael cynnig 

prisiau anhygoel, doedd neb am werthu eu 

trysorau! Yn y llun fe welwch Loreen, Sheilagh, 

Lis, Jess, Siân, Denise, Liz, Rhian, Siân, Eluned, 
Morwen, Meira, Nia, Dilys, Gwyneth, Sue a thu ôl 

i'r camera - Sandra Rose!  

Crefftwyr y Mis - Tecstilwyr Sandra Rose 

Mwynhau Mwd 

Mae’n amlwg fod 

m e r c h e d  y n 

mwynhau mwd.  Ar 

dudalen 9 cawn 

h a n e s  N e r y s 

Hurford, Creigiau, 

(llun uchod) yn 

rasio drwy rwystrau 

digon diflas.  

  Yna ar dudalen 5 

c a w n  h a n e s 

Gwenno a Ffion 

Rees, Efail Isaf  

(llun ar y dde) yn 

g w n e u d  r a s 

rhwystrau 10k ym 

Mharc Margam.  

Tîm rygbi Ysgol Gynradd Garth Olwg enillwyr cystadleuaeth 

Ysgolion Pontypridd. (Tudalen 13) 

Cofiwch fod yr Eisteddfod eleni ar ein carreg ddrws yn 

Llancaiach ger Nelson. Ewch yno i fwynhau’r wledd. 

Llun: Huw Evans 
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Ysgol Creigiau 

Pwyllgor Ieunectid 

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 

1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i 

ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y 

Gymraeg. Mae’n bwysig iawn i ni felly  

yn ein paratoadau ar gyfer Eisteddfod 

Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái ymhen 

dwy flynedd, sicrhau bod y criw ifanc 

hyn yn cael dweud eu dweud.  

 

PROFFEIL Y MIS  - Nathan Isaac  
 

RÔL YN EISTEDDFOD 2017: 

Trysorydd y Pwyllgor Ieuenctid 

 

P AM FOD Y R U R DD AC 

EISTEDDFOD 2017 YN BWYSIG I 

CHI? 

Mae'r Urdd a'r Eisteddfod yn enwedig, 

wedi rhoi nifer o gyfleoedd i mi, a 

thrwy’r Eisteddfodau, rydw i wedi creu 

nifer o ffrindiau. Mae'r Eisteddfod yn 

ffordd hwyliog o ddefnyddio'r Gymraeg, 

ac mae'n ffordd grêt o gymdeithasu efo 

ffrindiau. Hefyd, rydych wastad yn 

cwrdd â phobl nad ydych wedi gweld am 

oesoedd ar y maes, ac mae'n bleser siarad 

a gweld sut ydyn nhw. Mae'r Eisteddfod 

yn rhoi cyfrifoldeb i chi, oherwydd serch 

y ffaith bod y cystadleuwyr yn ifanc, 

mae ganddynt y rhyddid i gerdded o 

amgylch y maes a gwneud beth bynnag 

maen nhw eisiau.  

 

ATGOFION O’R URDD YN EICH 

PLENTYNDOD? 

Mae gen i nifer o atgofion o bob 

eisteddfod rydw i wedi cystadlu ynddi hi, 

Tiwtoriaid dosbarthiadau cynganeddu Menter 

Caerdydd - Emyr Davies, Rhys Iorweth, 

Osian Rhys a beirniad y Steddfod, Eurig 

Salisbury gyda bardd y gadair, Martin Huws o 

Ffynnon Taf. (Tudalen 3) 

Llongyfarchiadau hefyd i Jac Davies a 

Ioan Critcher, dau o ddisgyblion 

Blwyddyn 6 yr ysgol, am gael eu dewis i 

fod yng ngharfan Tîm Rygbi Ysgolion 

Caerdydd eleni. Maent wedi cael 

cyfleoedd a phrofiadau gwych yn ystod y 

tymor. 

Gardd yr ysgol a fydd ar agor i’r cyhoedd yn 

ond y 'Steddfod sydd yn dod â'r atgofion 

mwyaf melys yw Caerdydd 2009, yn 

ystod fy mlwyddyn olaf yn Ysgol 

Cynwyd Sant. Cefais yr anrhydedd o 

berfformio ar lwyfan Donald Gordon yn 

yr unawd chwythbrennau a'r gân actol. 

Roedd yn brofiad anhygoel, ac un bydda 

i wastad yn cofio trwy gydol fy mywyd. 

Rwyf hefyd wedi bod yn lwcus iawn i 

fod yn rhan o grwpiau offerynnol a 

chorawl sydd wedi ennill ar lwyfan yr 

Eisteddfod. Mae maes yr Eisteddfod fel 

arfer yn llawn cotiau glaw, ymbarels a 

wellies, ond wna i byth anghofio bwyta 

hufen ia am 8 o'r gloch y bore yn ystod 

Eisteddfod Ceredigion oherwydd roedd 

hi mor heulog! Rydw i'n hoff iawn o holl 

fwrlwm y maes, ac yn edrych ymlaen at 

gystadlu yng Nghaerffili yn ystod y 

Sulgwyn.  

Ymunwch â ni ar  a dilynwch 

ni ar @EistUrdd2017 

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Delyth 

Kirkman ar ei phenodiad fel Pennaeth 

newydd yr ysgol o fis Medi ymlaen pan 

fydd Mr Peter Evans, Pennaeth presennol 

yr ysgol, yn ymddeol wedi trideg chwech 

mlynedd o wasanaeth. 

 

Fe aeth dau dîm rygbi o’r ysgol i 

gystadlu yn Nhwrnament Rygbi 7 pob 

ochr yr Urdd yn ddiweddar lawr yng 

nghaeau Llandaf. Chwaraeodd y ddau 

dîm yn arbennig meddai Mr Balbini a Mr 

Ivins, ond llongyfarchiadau arbennig i’r 

Tîm Porffor am ddod yn ail yn y 

gystadleuaeth. Fe fyddant nawr yn cael y 

cyfle i chwarae yn y rownd Genedlaethol 

yn Aberystwyth ym mis Mai. Pob lwc 

iddynt! 

Fe fydd gardd yr ysgol yn cael 

ei hagor i’r cyhoedd eleni yn 

ystod Gŵyl Gerddi Agored 

Creigiau. Mae Clwb Garddio’r 

ysgol wrthi’n rheolaidd drwy’r 

flwyddyn yn cadw trefn ar 

fywyd yr ardd, ond maent hyd 

yn oed yn fwy prysur a diwyd 

ar hyn o bryd yn chwynnu ac 

yn plannu fel bod yr ardd yn 

edrych ar ei gorau erbyn dydd 

Sul, Mehefin 21ain pan fydd 

croeso i bawb ddod i ymweld â 

hi. 

Cadeirio Martin Huws 
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Colli Gareth Traws 
 
Ar Ebrill 20fed, daeth y newydd trist am 

farwolaeth Gareth Jones, Wood Road, 

Trefforest –un oedd yn fwy cyfarwydd i 

lawer o'r fro fel Gareth 'Traws'.  Bu'n daer 

a gweithgar dros weithgareddau Cymraeg, 

cymdeithasol a cherddorol ardal 

Pontypridd hyd ei waeledd byr a bydd 

myrdd o ddarllenwyr Tafod Elai yn gweld 

colli ei sirioldeb, ei ddireidi a'i ddycnwch.  

   Yn ei swydd bob dydd fel gweithiwr 

cymdeithasol roedd ganddo ofal dros bobl 

hŷn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – 

ac ni ellid dymuno am neb gwell i sicrhau 

tegwch a thynerwch dros y rhai dan ei ofal.  

   Yn ei oriau hamdden, bu'n ddyfal a 

chydwybodol dros hybu'r Gymraeg ar sawl 

lefel, gan weithredu fel stiward ac 

ysgrifennydd Clwb Y Bont am 

flynyddoedd. Ar lwyfannau, bu'n actio 

mewn cwmnïau drama a chanu mewn 

corau a phartion ar hyd ei gyfnod yn Ne 

Cymru. 

   Fel yr awgrymai'r enw Gareth 'Traws', un 

o Gwm Prysor, ddwy ffilltir o 

Drawsfynydd oedd e, yn un o dri o blant 

fferm Fadfilltir. Yn ôl ei gyfaill Ynyr 

Williams, roedd "Gareth yn ganwr wrth 

reddf ac yn dod o deulu o ganwrs. Ei dad 

John, a'i ddau frawd yntau—Dafydd ac 

Arthur yn gantorion o fri." Yn llencyn 

ysgol bu'n aelod gyda'i ddiweddar frawd, 

Glyn, a thri bachgen arall, o grŵp pop 'Y 

Brithyll' arferai ddiddanu tua'r un adeg a'r 

'Pelydrau'.  

   Yna, tua'r cyfnod pan oedd yn gweithio 

fel periannydd sain yn y BBC, ac yn 

gymeriad mawr yr oedd pobl yn ei hoffi, 

ymaelododd â chwmni drama'r Fuwch 

Goch, a chwarae rhai o'r prif rannau. Fel 

dywed Ynyr – "Roedd Gareth yn 

berfformiwr wrth reddf - y cwmni yn ennill 

gwobrau'r Eisteddfod Genedlaethol am 3 

blynedd yn olynol a Gareth yn brif 

gymeriad.  Fe fu ef ac Anthony Evans yn 

aelodau triw iawn o'r cwmni hwnnw ac yn 

weithgar tu hwnt i'w droi yn gymdeithas. 

Tua'r cyfnod yma fe benderfynodd adael y 

BBC ac fe gafodd glyweliadau i ddilyn 

cwrs perfformio proffesiynol ond yn y 

diwedd penderfynu peidio dilyn yr yrfa 

honno. Fe fu Anthony ac yntau yn weithgar 

hefyd yr un amser yng Nghlwb y Bont." 

   Bu'n aelod o sawl côr ac ers ugain 

mlynedd, bu 'Traws' yn canu â Pharti'r 

Efail. Yma eto, roedd yn gwmniwr 

hwyliog, yn ganwr saff o'i bethau ac yn 

ddysgwr cyflym.  Yn ôl Menna Thomas, 

arweinydd y Parti: "Roedd 'Traws' yn un o 

hoelion wyth Parti'r Efail - yn gerddorol ac 

yn gymdeithasol.  Roedd cynhesrwydd ei 

bersonoliaeth e'n pefrio drwy'i ganu, a'r 

canu hwnnw'n dod o'r galon bob tro. Fe 

fydd bwlch mawr yn y Parti ar ei ôl." 

   Bu'r angladd yn Nhrawsfynydd ac, fel 

bro, estynnwn ein cydymdeimlad â 

Margaret, ei gymar, a'i chwaer Gwennan 

a'r teulu.  

Ifan Roberts 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Merched y Wawr 

Fe fydd y gangen yn cwrdd nos Iau, Mai 

14eg am 7.30p.m. yn Festri Capel Sardis. 

Sylwer ar y dyddiad sy’n wahanol i’r hyn 

sydd yn y rhaglen. 

 

Clwb  Llyfrau 

Byddwn yn cwrdd  nos Fawrth  Mai 19eg  

i drafod hunangofiannau amrywiol. 

Ym mis Mehefin y gyfrol dan sylw nos 
Fawrth 16eg fydd y nofel Saesneg ‘The 

Beekeeper’s Daughter’ gan  Santa 

Montefiore. (8.00p.m. yng Nghlwb y 

Bont) 

 

Llongyfarchiadau 

Dymuniadau gorau i Delyth Caffery a 

Huw Seaton. Priodwyd  y ddau ym mis 

Ebrill yng Nghapel Penuel, Nelson. Mae 

Delyth yn ferch i Alun a Hilary Caffery. 

Roedd gan Delyth bedair o forynion a'r 

flodeuferch oedd Ffion Wei Caffery, 

merch fach Huw a Janet. Roedd y wledd 

yng Nghastell Caerffili. Treuliwyd  eu mis 

mel yn Siapan. Maent wedi ymgartrefu yn 

Y Trallwn, Pontypridd. 

 

Newyddion Trist 

Ar ôl gwaeledd byr bu farw Gareth 

'Traws’ Jones yn Ysbyty’r Bwthyn, 
Pontypridd. Buodd e’n byw am 

flynyddoedd yn Wood Road, Trefforest. 

Ar ôl cyfnod o weithio yn y BBC fel 

technegydd sain fe benderfynodd Traws 

newid cyfeiriad ac ail hyfforddi fel 

gweithiwr cymdeithasol a bu’n gweithio 

yn ardal Caerffili. 

   Dros nifer o flynyddoedd roedd Traws 

yn un o hoelion wyth Clwb y Bont, buodd 

yn aelod o Gôr Godre’r Garth ac wedi 

mwynhau cyfnod hapus yn canu gyda 

Pharti’r Efail tan yn ddiweddar iawn. 

   Estynnwn ein cydymdeimlad â’i bartner 

Margaret Myers ac â chwaer Traws, 

Gwennan a’i theulu. 

 

Cydymdeimlo 

Bu farw Elizabeth May Raby ym Mhlas 

Carmel, Pontypridd ar Ebrill 9fed. 

Estynnwn gydymdeimlad â’i mab Brian 
a’i wraig Meinir, Heol Tyfica. Hefyd Sara 

Mair a’i theulu yn Yr Alban. 

 

Estynnwn gydymdeimlad â Bethan ac 

Alun Williams, Heol Tyfica. Bu farw 

mam Bethan, Nan Phillips ym mis Ebrill. 

Symudodd i fyw i Frynbuga ar ôl 

blynyddoedd yn y Porth lle roedd ei 

diweddar ŵr yn weinidog. Colled hefyd 

i’w mab, Rhydian Bowen Phillips a’i 

hwyrion, Mirain ac Osian, plant Bethan ac 

Alun. 

Eisteddfod Gadeiriol y 
Dosbarth Cynganeddu  

 
Nos Fawrth, Ebrill 21ain, yng Ngwesty 

Elganos, Caerdydd cynhaliwyd Eisteddfod 

arbennig iawn, sef Eisteddfod Ysgol 

Farddol Menter Caerdydd. Drwy'r gaeaf bu 

cryn ddeugain a mwy o egin feirdd yn 

ceisio ymrafael â'r grefft o gynganeddu dan 

arweiniad yr athrawon barddol hynod 

fedrus ac amyneddgar Dr Emyr Davies, 

Rhys Iorwerth ac Osian Rhys. Penllanw'r 

gwersi oedd yr Eisteddfod. Gosodwyd 

tasgau ac fe'u tafolwyd yn fanwl a chelfydd 

gan Eurig Salisbury ar y nos Fawrth 

arbennig ym mis Ebrill. Martin Huws 

ddaeth i'r brig gyda'i gywydd ar y testun 

'Gwe' - enillodd 'gadair' yr Eisteddfod am 

ei gampwaith. Mwynhewch ei ddarllen 

isod. Daeth llawer iawn o berlau eraill i'r 

brig hefyd yn y cystadlaethau eraill - efallai 

y cewch gyfle i'w mwynhau yn y rhifyn 

nesa! Diolch i Dr Emyr am drefnu ac i 

Eurig am feirniadu! 
 

Cywydd: Gwe 
  
Dyna hwb, Dan a’i whiban: 
llond y lle o’dd fe a’i fan. 
Heb sbrag pob drws ar agor, 
y rhes yn gynnes, yn gôr. 
  
Yn hwyr ei gwa’d hi’n oeri 
tra’r llancie a’u lleisie’n lli. 
‘Co Paul, Huw yn cico pêl, 
ei dawn, ei nwyd yn dwnel. 
Dau’n lapswchan, cusanu. 
Llonydd ei hymennydd hi. 
  
Ffindo Marged fis wedyn: 
Y Ton ynghau, tân ynghyn. 
  
Ymwthiodd anesmwythyd, 
er breuddwyd, boddwyd ein byd. 
Dan yn sefyllian, yn syn, 
noeth a diffrwyth y dyffryn. 
Rhes oer y disgie lloeren 
yn orthrwm, y bwrlwm ar ben. 
Mudan yw y gân, y gog 
a ias arch am hewl serchog. 
  
Fy nghalon yn aflonydd 
am fod hyn ar derfyn dydd. 
O, fy nydd (yn gyfan oedd) 
yn nos a ni’n ynysoedd.  

Cadwgan 
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Croeso 
Croeso i Ifan Llwyd ganwyd gartref ar y 

16fed o Ebrill. Mab i Ioan Bellin ac 

Emma Thompson o Bentre'r Eglwys a 

brawd bach i'r annwyl Manon Rebecca. 

Ŵyr i Ceri a Sian Thompson, hefyd o 

Bentre'r Eglwys a Glenys ac Wynford 

Bellin o Dregolwyn. 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Clwb y Dwrlyn 

Yn dilyn y mwynhad a gafwyd y llynedd 

gwahoddwyd Frank Lincoln i’n diddanu 

unwaith eto a’r tro yma ymunodd 

Christine Pritchard a Geraint Wyn 

Davies ag e’ wrth gyflwyno  darnau o 

farddoniaeth a detholiadau o ddramau, 

yn eu plith Branwen ac Ar y Trên, 

Saunders Lewis (dramau a oedd yn 

unigryw am iddynt gael eu comisiynu 

gan y BBC ar gyfer y teledu.) ’Roedd 

Frank, Christine a Geraint yn aelodau o 

gwmni drama Oni Bai ac fe gafwyd 

detholiad o ddwy o’r dramau a 

berfformiwyd ganddynt, sef Copenhagen 

(drama gan Michael Frayn a 

gyfieithiwyd gan Geraint ar gyfer  

Eisteddfod Genedlaethol 2000) a Dan y 

Wenallt a berfformiwyd yn  Eisteddfod 

Genedlaethol 2014, y ddwy Eisteddfod 

fel mae’n digwydd yn Llanelli sef ardal 

enedigol Frank. ‘Roedd ganddo atgofion 

melys a straeon difyr am ei fagwraeth yn 

y capel yn Llwynhendy ac fe 

gyfoethogwyd y mwynhad wrth iddo 

adrodd ambell stori ddiddorol a doniol 

wrth gyflwyno’r eitemau. 

   Diolch i’r tri am noson gofiadwy a 

diolch hefyd am y croeso yn y Lewis 

Arms. 

Catrin Herbert, Creigiau -  

Cyflwynydd Cyw ar S4C. 

Frank Lincoln 

yn noson Clwb 

y Dwrlyn 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Pen-blwydd arbennig 

Llongyfarchiadau i Eifiona Hewitt a Beti 

Treharne sydd wedi dathlu pen-blwyddi 

“mawr” yn ddiweddar. 

 

Menter Ffion a Gwenno 

Daeth rhyw ddwy fil o bobl ynghyd i 

Barc Margam, ddydd Sadwrn, Ebrill 

18fed, i Wŷl INVNCBL, ac yn eu plith 

roedd y ddwy chwaer o’r Efail Isaf, 

Ffion a Gwenno Rees, Penywaun. A dwy 

digon mentrus ydyn nhw hefyd gan mai 

ras Rwystrau 10 cilomedr oedd yn eu 

hwynebu. Rhedeg i fyny mynydd serth i 

ddechrau ac yna ymlusgo drwy gorsydd, 

ffosydd gwlyb, twneli, sgipiau llawn 

mwd, dringo waliau a chropian o dan 

ffens drydan. Roedd chwech ar hugain o 

rwystrau ar y cwrs i brofi stamina’r 

merched. Cafodd Gwenno ei noddi i 

ddioddef yr artaith, ac mi gododd £271 

ar gyfer yr elusen Cymorth Cristnogol, 

ac mi gefnogodd Ffion ei chwaer bob 

cam o’r cwrs. Llongyfarchiadau i chi 

eich dwy. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad i David 

Evans a’r teulu yn Heol Iscoed ar golli 

mam David yn ystod mis Ebrill. Roedd 

yn hanu o dref Caerfyrddin ac wedi 

treulio ei dyddiau olaf yng Nghartref 

Castell Tywi yng Nghaerfyrddin. 

 

Y TABERNACL 

Piano newydd 

Mae capel y Tabernacl wedi derbyn 

rhodd arbennig o biano “baby grand” yn 

ystod y mis. Mae’n edrych yn hardd yn 

ei gartref newydd ac mae’r sain y mae’n 

ei gynhyrchu yn hyfryd. Diolch o galon i 

Mrs Margaret Clarke a’r teulu am eu 

haelioni. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i 

Helen Prosser, Danny a’r teulu ar golli 

mam Helen yn ystod y mis. 

 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Catrin Middleton a 

James Manisty ar eu priodas yn Y 

Tabernacl ddydd Sadwrn, Ebrill 11eg. 

 

Cwrdd Chwarter 

Cynhaliwyd Cwrdd Chwarter, Undeb yr 

Annibynwyr yn Y Tabernacl nos 

Fercher, Ebrill 22ain. Cafwyd cyfle i 

groesawu aelodau o gapeli Cyfundeb 

Dwyrain Morgannwg i’r Tabernacl. 

 

Merched y Tabernacl 

Bydd Merched y Tabernacl yn mynd ar 

ymweliad â Ffynnon Daf yn Nantgarw 

dydd Mercher, Mai 13eg. Cawn gyfle i 

gerdded ar hyd y gamlas cyn mynd am 

ginio bach. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Mai 

Mai 3ydd – Oedfa Gymun o dan ofal 

Aelodau Llantrisant, Meisgyn a 

Thonyrefail 

Mai 10fed – Oedfa Cymorth Cristnogol  

Mai 17eg – Parchedig Dyfrig Rees 

Mai 24ain – Dathlu’r Sulgwyn mewn 

Cerdd a Chân 

Mai 31ain – Y Parchedig Ddr R. Alun 

Evans  

Bydd hunangofiant Gwyn Griffiths, 

Maesycoed, yn y siopau llyfrau yn ystod 

y dyddiau nesaf, os nad yw yno’n barod.  

Brodor o ardal Tregaron yw Gwyn ond 

mae e a Gwen wedi byw yn ardal Tonteg 

a Phontypridd ers dros 45 mlynedd.  Yn 

wir, mae’n honni cysylltiad hwy na 

hynny gyda’r ardal gan iddo fod ar 

ymarfer dysgu yn Ysgol Pontsionnorton 

yn 1959 pan oedd yng Ngholeg 

Hyfforddi Dinas Caerdydd.   

 Bu’n gweithio i’r Urdd yn Sir Benfro 

ac Aberystwyth ac i’r Cymro yng 

Nghroeswallt cyn dod i Adran 

Hysbysrwydd BBC Cymru yng 

Nghaerdydd yn 1969, ac yn bennaeth yr 

adran maes o law.  Wedi ymadael â staff 

BBC Cymru bu’n aelod o’r tîm 

sefydlodd wefan Gymraeg y Gorfforaeth 

a elwid, bryd hynny, BBC Cymru’r Byd.      

   “Roedd 1969 yn amser da i ddod i 

Bontypridd oherwydd fe ddechreuodd 

trefniadau ar gyfer Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd Pontypridd, 1973, 

yn fuan wedyn a bu’n gyfle i ddod i 

adnabod traws-doriad diddorol o bobol 

yr ardal,” meddai. 

 Rhoddodd hynny gychwyn i amryw o 

wethgareddau, Eisteddfod Godre’r 

Garth, sefydlu Côr Godre’r Garth, ethol 

nifer o gynghorwyr y Blaid – Gwen yn 

eu plith – i Gyngor Cymuned Llanilltud 

Faerdre.  Bu Gwen wedi hynny yn aelod 

o Gyngor Tref Pontypridd a Chyngor 

Bwrdeisdref Taf-Elai.  

   Mae’n sôn am ei gysylltiad a Chapel y 

Tabernacl, Efail Isaf hefyd ac un stori 

ddifyr yw hanes ei gyfrol gyntaf, Wês 

Wês, a gyhoeddwyd yn 1976, a gyd-

olygodd gyda John Phillips (Llanboidy a 

Thonteg). Rhywbeth ddechreuodd fel 

tipyn o hwyl, mynd ymlaen i fod yn 

gyfres a bellach yn cael ei chymryd 

gymaint o ddifri nes mynd yn destun 

ymchwil Doethuriaeth! 

 Bu’n llenydda’n ddiwyd yn ystod ei 

oes. Sgrifennodd ddwy gyfrol am 

Lydaw, Crwydro Llydaw a Llydaw – ei 

llên a’i llwybrau. A’r ddwy gyfrol am y 

gwerthwr winwns o Lydaw, Y Shonis 

Olaf a Sioni Winwns – dwy gyfrol a 

gyhoeddwyd yn Saesneg a’r olaf yn 

Ffrangeg, hefyd. Ar sail y cyfrolau am y 

Sioni Winwns gwahoddwyd ef gan 

Gyngor Tref Roscoff i sefydlu 

amgueddfa i’r Sionis – amgueddfa a 

agorwyd yn 1995. 

   Yn dilyn hynny cafodd winwns 

Roscoff statws AOC (Appellation 

d’Origine Contrôlée) a ddyfernir gan 

Lywodraeth Ffrainc i gynnyrch o 

ansawdd arbennig sydd hefyd a 

nodweddion hanesyddol o ddiddordeb. 

Gwnaed Gwyn yn gymrawd o’r 

gymdeithas sy’n gysylltiedig â diwydiant 

winwns ardal Roscoff ddwy flynedd yn 

ôl. 

   Cyd-olygodd gyfrol o ddramâu o’r 

Llydaweg a chyfrol gyda chyfieithiadau 

Saesneg yn cyflwyno llenyddiaeth 

Llydaw, The Turn of the Ermine, sef y 

gyntaf a gyhoeddwyd gan Francis 

Boutle, Llundain, mewn cyfres yn 

cyflwyno llenyddiaeth ieithoedd llai eu 

defnydd i ddarllenwyr Saesneg.  

   Ei gyfrolau diweddaraf oedd ei ddau 

gofiant – y naill yn Saesneg a’r llall yn 

Gymraeg – i’r heddychwr, gwladgarwr 

a’r gwleidydd o Dregaron, Henry 

Richard. Cafodd y gyfrol Saesneg gryn 

sylw tu hwnt i Gymru, yn arbennig gan y 

mudiad heddwch yn Ewrop a gogledd 

America. 

   Cyhoeddir Gwyn Griffiths – Ar 

Drywydd Stori – gan Y Lolfa, pris £9.95 

a chynhaliwyd y lawnsiad cyntaf yn Y 

Fedwen Lyfrau, Merthyr Tudful, ddydd 

Sadwrn diwethaf (Mai 2). Bydd yn 

arwyddo copïau yn stondin Siop y Bont 

(Ann a Maldwyn) yn Eisteddfod yr Urdd 

ddiwedd y mis.  

Ar Drywydd Stori 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Gohebydd y Mis: Ceri Morgan 

 

Swydd newydd 

Llongyfarchiadau i Delyth Kirkman, 

Meisgyn ar ei phenodiad yn bennaeth 

Ysgol Creigiau.  Mae Delyth yn 

ddirprwy yn yr ysgol ar hyn o bryd ac fe 

fydd yn dechrau fel pennaeth ym mis 

Medi yn dilyn ymddeoliad Peter Evans.  

Pob hwyl i ti! 

 

Llwyddiannau ar y meysydd chwarae 

Fe fu dau o fechgyn ifanc Meisgyn yn 

chwarae pêl-droed ar gaeau Prifysgol 

Abertawe ddydd Sadwrn, Ebrill 18fed.   

Roedd Gruff Morgan a Tomi Booth wedi 

eu dewis i gynrychioli’r sir, Rhondda 

Cynon Taf, yn erbyn saith sir arall yn 

rownd derfynol Tarian Tom Yeoman.   

Ers mis Medi, maent wedi bod yn 

chwarae yn erbyn siroedd cyfagos er 

mwyn hawlio’u lle yn y rownd derfynol.  

Roedd Jac Clay, un arall o’u ffrindiau 

ysgol yn yr un garfan â nhw.  Mae’r tri 

ohonynt yn ddisgyblion blwyddyn 6 yn 

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant.   Chwaraeon nhw yn erbyn 

Sir y Fflint, Sir Gaerfyrddin , Abertawe a 

Wrecsam gan wneud yn wych.  Da iawn 

chi fechgyn. 

 

Mae Daniel John, Rhiwsaeson yn dathlu 

wedi iddo arwyddo cytundeb i chwarae i 

Academi Pêl-droed Dinas Caerdydd.  

Mae Daniel yn 13 oed ac yn mynychu 

Ysgol Garth Olwg.  Nid yn unig ar y cae 

pêl-droed y mae’n serennu.  Mae e hefyd 

yn cynrychioli  Cymru mewn 

cystadlaethau traws gwlad ac ychydig 

dros fis yn ôl, bu’n cynrychioli ei wlad 

yn Nulyn mewn cystadleuaeth 

ryngwladol.  Dymuniadau gorau i ti 

Daniel gyda dy holl gampau. 

 

O Hong Kong i Lantrisant 

Roedd hi’n braf croesawu Nia Price a’i 

gŵr Simon adre i Lantrisant am gyfnod 

byr ym mis Ebrill.  Mae’r ddau’n byw ac 

yn gweithio yn Hong Kong ond yn dod 

adre i weld teulu a ffrindiau’n gyson. 

Rwy’n siŵr i chi fwynhau a gobeithio y 

gwelwn ni chi eto’n fuan. 

 

Cartref a babi newydd 

Mae wedi bod yn fis hynod o gyffrous i 

Craig a Lianne Spanswick.  Ddechrau 

Hystings yr Etholiad 
 

Daeth tua 60 o bobl i glywed ymgeiswyr 

Seneddol yn cymryd rhan mewn dadl 

yng Nghapel Salem, Tonteg. 

   Y cadeirydd oedd John Wilson. 

Trafodwyd sawl pwnc megis yr economi, 

delio gyda'r grŵp ISIS, a’r gwasanaeth 

iechyd.  

   Ymgeiswyr Pontypridd oedd yn 

bresennol oedd Damien Biggs, Plaid 

Lafur Sosialaidd, Katy Clay, Plaid 

Werdd, Osian Lewis, Plaid Cymru, Ann 

Marie Mason, Ceidwadwyr, Mike 

Powell, Democratiaid Rhyddfrydol ac 

Owen Smith, Llafur. 

   Cynrhychiolydd UKIP oedd ei 

ymgeisydd nhw yng Nghaerffili. 

   Bydd y bleidlais yn cael ei chynnal 

ddydd Iau Mai 7fed rhwng 7yb - 10yh. 

mis Ebrill, symudodd y ddau o 

Bontypridd i gartref newydd rhwng 

Llantrisant a Beddau yn ystad newydd 

Dan y Bryn Gaer.  Ychydig ddyddiau yn 

ddiweddarach ganwyd eu plentyn cyntaf, 

Elan Ann. Llongyfarchiadau mawr a   

chroeso i’r ardal i chi’ch tri. 

 

Gohebydd mis nesaf – Elain Haf 

(elainaprys@btinternet.com) 

CORNEL  Y  P LANT 
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PENTRE’R 
EGLWYS  

Gohebydd Lleol:  
Emma Thompson 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg  

7 

Taith yr Adran Gelf i Efrog Newydd 

(Lluniau tudalen 13) 

Aethon ni fel dosbarth Celf y chweched i 

Efrog Newydd gyda’r Adran Gelf, i gael 

profiad anhygoel, cyfleoedd i gymryd 

lluniau ac i ymweld â rhai o ddarnau celf 

enwoca’r byd. Er bod y rhan fwyaf 

ohonon ni wedi paratoi am y tywydd oer, 

nid oeddem yn disgwyl i’r ddinas fod mor 

oer, -11°̇c! Dechreuodd ein diwrnod 
cyntaf yn dda gan fynd ar daith i weld yr 

Statue of Liberty gan fynd ar y subway, 

ond dechreuodd i waethygu wrth cerdded 

hyd Efrog Newydd a nol eto- fel cafodd 

Mrs Jones ei hatgoffa pob 2 eiliad gan 

bawb! Mae hefyd yn debyg bod dau beth 

amlwg i’r daith, bwyta gormod o fyrgers a 

chymryd lluniau gyda’r selfie sticks.   

   Un o brif amcanion ein taith oedd 

ymweld â’r amgueddfeydd - y MoMA, 

Guggenheim a’r Metropolitan Museum of 

Art. Roedd gweld darnau o waith pobl fel 

Matisse, Picasso a Monet yn brofiad 

bythgofiadwy! Nid oeddem yn gallu dod 

dros prydferthwch Central Park o dan 

flanced o eira, a pha mor dawel oedd hi 

yng nhganol y ddinas mwyaf swyllyd a 

phrysur. Ond erbyn diwedd ein taith roedd 

pawb yn flinedig gyda Mrs Jones a Miss 

Thomas yn gweiddu “BYTH ETO!”. Aeth 
pethau yn waeth iddynt wrth gyrraedd y 

maes awyr i ddarganfod bod ein awyren 4 

awr yn hwyr, ond roedd y bocsys o 50 

‘chicken nuggets’ yr un wedi cadw pawb 

yn dawel am sbel! 

Adroddiad Charlotte Halliday (Bl 13) 

Bydd gwasanaeth i gofio 50 mlynedd ers 

trychineb Glofa Cambrian ar yr 17eg o 

Fai. Cynhelir y gwasanaeth ar safle Glofa 

Cambrian ym Mro Clydach am 12.30 ac 

mae croeso i bawb. Roedd Glofa 
Cambrian yn lofa fawr a weithiwyd 

rhwng 1872 a 1967 ar bwys Bro Clydach 

yn y Rhondda. Bu dau ffrwydriad mawr 

yn y lofa, un yn 1905 ac un yn 1965. 

Lladdwyd 31 o lowyr yn yr ail ffrwydrad 

ar yr 17eg o Fai 1965. Hyn oedd y 

trychineb ffrwydrad mwyaf olaf yn hanes 

Cymru. Cynhaliwyd ymchwiliad 

swyddogol a ffeindiwyd bai ar arferion 

gwael yn y lofa. 

   Un o’r 31ain o'r farwolaethau oedd 
rheolwr Glofa Cambrian Ernest Breeze. 

Magwyd Mr Breeze ar stad cyngor ym 

Meddau. Dechreuodd weithio yn ffactori 

Helliwells ar stad ddiwydianol Trefforest 

yn 1941 pan yn 14 mlwydd oed. 

Ymunodd â'r llu awyr brenhinol ym 1944 

ond fe gafodd ei ryddhau ac fe'i 

orchmynwyd i fynd i Lofa'r Cwm, yn 

Llanilltud Faerdref, o dan gynllun Bevin 

Boy yn lle'r lluoedd arfog. 

   Treuliodd y rhan fwyaf o'i yrfa lofaol 
yng Nglofa'r Cwm, Llanilltud Faerdref, 

cyn symud ymlaen i fod yn ddirprwy i’r 

overman. Ar ôl ennill Tystysgrif Safon 

Gyntaf mewn peirianwaith mwyngloddio 

cafodd ddyrchafiad i is-reolwr yng Nglofa 

Glerhondda. Daeth yn rheolwr ym Mhwll 

Rhif 4 Glofa Cambrian yn 1962 ac wedyn 

yn reolwr ar y lofa cyfan. Roedd Mr 

Breeze yn 38 mlwydd oed pan lladdwyd 

yn y ffrwydriad yn 1965. Gadawodd 

wraig a 3 o blant. Fe'i gladdwyd ym 
Mynwent Capel Salem, Pentre’ Eglwys. 

   Mae cysylltiad arall rhwng y trychineb 

yn lofa’r Cambrian ac ardal Pentre'r 

Eglwys. Fe wnaeth nifer o gyn-lowyr y 

Cambrian ddod i weithio yng nglofa'r 

Cwm ar ôl i'r Cambrian gau yn 1966. Fe 

wnaeth nifer deithio o'r Rhondda bob 

dydd ond fe wnaeth nifer symud a setlo 

yn stadau Beddau a Phentre'r Eglwys. 

   Diolch i Bill Richards, cyn Swyddog yn 

Lofa'r Cambrian, am ei gymorth wrth 
baratoi’r wybodaeth yma. 

 

Gwasanaeth i gofio 
trychineb Cambrian 

   Symudodd y cwpwl i’r Pentre, 

Rhondda, ac aeth Käte ati i ddysgu 

Cymraeg. Gwahoddwyd rhai o 

ysgolheigion ac awduron yr ardal at ei 

gilydd i’w cartref a ffurfiwyd Cylch 

Cadwgan. Yn eu plith roedd Pennar 

Davies , Rhydwen Williams, James 

Kitchener Davies a Gareth Alban 

Davies . Roedd yn gyfnod cynhyrchiol 

iawn gyda chyhoeddi nifer o nofelau a 

llyfrau, rhai yn enw Gwasg Cadwgan. 

Rhoddodd Heini flas i ni o gymeriadau y 

Cylch drwy olwg nofelau a 

ysgrifennwyd gan Pennar Davies a 

Rhydwen Williams.  

   Penodwyd J. Gwyn Griffiths yn 

ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe ac 

aeth Käte i weithio i adran Eifftoleg gan 

ddod yn Geidwad Archeoleg y Brifysgol. 

   Ond dim ond yn ddiweddar mae Heini 

wedi bod yn ymchwilio i hanes y teulu a 

derbyniodd lawer o wybodaeth gan ei 

ewythr yn Sweden. Gofynnodd cwmni 

teledu am ganiatâd i’w ddilyn wrth iddo 

deithio i’r Almaen i ddeall mwy am 

hanes teulu ei fam. Ysgogodd y rhaglen 

honno, Y Trên i Ravensbrück, iddo 

ymchwilio ym mhellach a rhoi’r 

wybodaeth ar gof a chadw yn y llyfr ‘Yr 

Erlid’. 

   Cawsom gyfle drwy luniau a straeon 

Heini i ddeall cefndir y teulu yn 

Wittenburg a’r profiadau dirdynnol a 

chreulon ddaeth i’w rhan wrth i’r 

Natsïaid wahanu’r Iddewon a’u 

teuluoedd oddi wrth gweddill y 

boblogaeth. Bu farw mam-gu Heini yn y 

carchar yn Ravensbrück a gwelodd Käte 

ei thad am y tro olaf yn haf 1939. 

   Derbyniodd ‘Yr Erlid’ wobr Llyfr y 

Flwyddyn yn 2013 ac fe’i gyhoeddwyd 

yn Saesneg yn ddiweddarach.  

Cymdeithas 
Gymraeg 

Llantrisant 
 

Heini Gruffydd oedd y gŵr gwadd yng 

nghyfarfod mis Ebrill o Gylch Cadwgan 

a drefnwyd gan y Gymdeithas. Ei fwriad 

oedd trafod ei lyfr “Yr Erlid” sy’n dilyn 

hanes ei deulu yn yr Almaen ond hefyd 

gofynnwyd iddo sôn am y ‘Cylch 

Cadwgan’ oedd yn rhan o fwrlwm y 

Rhondda yn y 1940au. 

   Ganwyd mam Heini, Käte Bosse-

Griffiths, yn Wittenburg, yr Almaen, a 

derbyniodd ddoethuriaeth yn y Clasuron 

ac Eifftoleg o Brifysgol Munich. Ond yn 

y 1930au wrth i’r Natsïaid atal Iddewon 

rhag cymryd unrhyw ran mewn bywyd 

cyhoeddus bu raid iddi ffoi. Daeth i 

weithio i Lundain ac yna i Amgueddfa 

Ashmoleum yn Rhydychen. Yno y 

cyfarfu â  J. Gwyn Griffiths, oedd hefyd 

wedi astudio Eifftoleg, ac yn 1939 fe’i 

priodwyd.  

Diwrnod priodas Kate Bosse-Griffiths a 

J Gwyn Griffiths 
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Eich DENu i 
adeiladu dros blant 

bregus y byd 
 

Mae Achub y Plant wedi lansio 

ymgyrch  Diwrnod y Den, sef cyfle i’r 

teulu cyfan i godi arian ac i gael hwyl ar 

yr un pryd. Rhwng 29 Mai a 6 Mehefin 

mae’r elusen yn gofyn i bawb i roi eu 

dychymyg ar waith a mynd ati i greu'r 

‘Den’ orau erioed. 

   Mae Diwrnod y Den yn gyfle i greu 

cuddfan greadigol ar gyfer achos da; fe 

allwch chi noddi eich hunain neu deulu a 

ffrindiau i dreulio amser neu ddiwrnod 

neu noson mewn Den. Trwy godi arian ar 

gyfer Achub y Plant rydych chi a’ch 

teuluoedd yn helpu i adeiladu bywydau 

gwell ar gyfer plant ar draws y byd, plant 

nad oes ganddynt le diogel i gysgu neu 

chwarae ynddo. Yn 2014, ymatebodd 

Achub y Plant i 84 argyfwng mewn 47 o 

wledydd - dosbarthwyd bwyd i achub 
bywydau, dŵr, gofal iechyd, addysg a 

lloches i dros 5 miliwn o bobl. Bydd yr 

arian a godir gan Ddiwrnod y Den yn fodd 

i ddarparu'r cymorth hanfodol hynny i 

blant a'u teuluoedd y tro nesaf y bydd 

argyfwng dinistriol yn taro. 

   Mae’n hawdd i gymryd rhan, p'un a 

ydych yn pentyrru clustogau a chreu 'tipi' 

cartref allan o flancedi, trawsnewid y lolfa 

i mewn i ffau, neu’n troi bocs cardfwrdd i 

mewn i dwnel o fyd hudol; does dim 

pendraw ar yr hyn y gallwch chi ei greu. 

Gall plant ac oedolion gofrestru ar y 

wefan - www.denday.org  -  er mwyn 

derbyn pecyn gwybodaeth yn llawn 

syniadau a chynghorion. 

   Mae’r cyflwynydd natur ar S4C a’r 

BBC, Iolo Williams yn cefnogi Diwrnod y 

Den Achub y Plant: “Dwi’n ffan mawr o 

adeiladu dens ac mae gen i gymaint o 

atgofion melys am adeiladu rhai allan yn y 
goedwig ger fy nghartref ym mhentref 

Llanwddyn pan yn fachgen ifanc. Fe 

roddodd flas i mi ar fywyd y tu allan yn yr 

awyr agored ac roedd yn ffordd o arbrofi a 

darganfod ynghanol natur. Ewch ati blant 

Cymru i adeiladu er mwyn helpu plant llai 

ffodus ar draws y byd. Mi fydd yn brofiad 

i’w gofio dwi’n siŵr.” 

   I gofrestru ewch i www.denday.org 

Grwp Celf  
Pentyrch 

 
20fed Arddangosfa 

Flynyddol  
Neuadd y Pentref, 

Pentyrch 
 

Dydd Sul 
17fed Mai 2015. 

Ar agor 10.00 tan 6.00. 
  

Mynediad a lluniaeth yn 
rhad ac am ddim. 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

 
Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 

a.m. oni nodir yn wahanol) : 

 

Mis Mai 2015:    

3ydd    Oedfa dan ofal Emlyn Davies 

10fed   Oedfa Gymun dan ofal y 

Parchedig Dafydd Owen 

17eg    Sul Cymorth Cristnogol 

24ain   Dim Oedfa ym Methlehem 

(Cynhelir Oedfa Eisteddfod yr Urdd, 

Caerffili ar y Sul   yma) 

31ain    Oedfa dan ofal Delwyn Sion 

 

Mis Mehefin 2015: 

7fed     Oedfa dan ofal y Parchedig Peter 

Dewi Richards 

14eg    Oedfa dan ofal y Parchedig.  

Robin Samuel 

21ain   Oedfa i ddathlu Sul y Tadau 

28ain   Oedfa dan ofal  Huw a June  

Lloyd 

 

Mae’n anodd fod wedi osgoi’r etholiad 

cyffredinol ers misoedd lawer. Un pwnc 

trafod yn ystod yr ymgyrch oedd 

adnewyddu Trident, y taflegrau niwclear 

ynghyd â’r llongau tanfor i’w cludo a’u 

tanio, a hynny ar gost tybiedig o £100 

biliwn dros eu hoes. 

   Cawsom ddigon o awgrymiadau o 

wahanol gyfeiriadau am sut y gellid 

neilltuo’r fath swm o arian ar gyfer 

gwella’n stad, yn ysgolion a cholegau, yn 

ysbytai, nyrsus a meddygon, yn hytrach 

nag at arfau yr honnir na feiddiai neb eu 

tanio. 

   A chawsom ninnau ym Methlehem ein 

bendithio â dwy oedfa yn ystod mis 

Ebrill oedd yn tywys ein meddyliau o 

gyfeiriad rhyfela ac arfau i gôl heddwch 

a goddefgarwch. 

   Yng nghwmni Mererid Hopwood 

cawsom gyfle i glywed am waith 

Cymdeithas y Cymod, ei mynych lythyru 

hi â’r Prif Weinidog ar ran y 

Gymdeithas, a’r ymateb biwrocrataidd a 

ddaeth yn ei sicrhau mai prif gyfrifoldeb 

y llywodraeth oedd diogelu ei 

phreswylwyr. 

   Cawsom i gyd oedd yn bresennol yn yr 

oedfa y cyfle wedyn i dorri’n llofnod yn 

Llyfr Gwyn Caerfyrddin – Llyfr 

Heddwch, llyfr goddefgarwch, llyfr y 

llwybr amgen. 

   Yr wythnos ganlynol, yng nghwmni’r 

Parchgedig John Gwilym Jones, cawsom 

ein hysgwyd gan ei ddisgrifiad dirdynnol 

o’r hyn oedd yn digwydd i Gristnogion 

yn ngwledydd y Dwyrain Canol, gwlad 

Iesu Grist yn eu mysg, gan rai a gyfrifai 

eu hunain yn Fwslemiaid, ac a honnai eu 

bod yn dilyn teithi’r Koran yn eu 

hymwneud â’u cyd-ddyn o ffydd 

wahanol. 

   Ond yn ogystal, fe’n hatgoffodd ni o 

greulondebau a gyflawnwyd yn enw 

Cristnogaeth yn y canrifoedd a fu, ac 

hefyd o fewn sectau o’r un grefydd y 

naill ar y llall, megis y Shia yn erbyn y 

Sunni, felly hefyd y Pabydd yn erbyn y 

Protestant. Ac mae’n Beibl ni, mewn 

mannau, yr un mor anghyfrifol a’r Koran 

yn ei gymhellion a’i gyfiawnhad o’r fath 

ymddygiad. 

   Yn ddiddorol ddigon, os edrychwch 

yng Ngeiriadur Charles, mae ‘na lawer 

mwy o ofod yn cael ei roi i’r gair 

“rhyfel” nac i’r gair “heddwch”! 

   Ar yr union amser ag y daeth John 

Gwilym â’i bregeth i’w therfyn, ‘roedd 

yna hofrenyddion Chinook yn hedfan yn 

swnllyd dros ben Bethlehem y bore 

hwnnw, a’u grwndi fel petaent yn mynnu 

ein hatgoffa fod ‘na ffordd bell i fynd 

cyn i heddwch gael y gorau ar ryfel yn yr 

hen fyd yma. 

   Rhan o ymarferion NATO yn Sain 

Tathan oedd yr osgordd – a hynny 

unwaith yn rhagor yn gwyrdroi “adenydd 

colomen” Thomas William, Bethesda’r 

Fro i’w pwrpas eu hunain. 

 

   Cofiwch  y cynhelir Ysgol Sul i’r plant 

bob Sul heblaw am wyliau Ysgol a 

hynny i gyd fynd ac amser yr oedfa am 

10:30 a.m. 

   Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem 

sydd i’w chanfod ar  www.gwe-

bethlehem.org  ac Bethlehem.cymru . 

  Ymwelwch yn gyson a’r safle i chwi 

gael y newyddion diweddaraf am hynt a 

helynt yr eglwys a’i phobl. 

   Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 

(twitter) @gwebethlehem. 

Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn â Helen Prosser a’i thad 

a Danny Grehan, Fflur a Gwynfor a’r 

teulu ar golli mam Helen ym mis Ebrill.   

http://www.denday.org
http://www.denday.org
mailto:671577/prosserh@btinternet.com
http://www.gwe-bethlehem.org/
http://www.gwe-bethlehem.org/
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Baw – Waw! Hynt a 
helynt rasys 
rhwystrau. 

Llun tudalen 1 

 

Mae pawb yn gwybod bod rhedeg yn 

ddiflas. Bootcamp yw Y peth i fi (a 

llawer un arall erbyn hyn). Ar ôl rhoi 

cynnig ar redeg a phenderfynu nad oedd 

at fy nant i, dyma droi at y busnes 

bootcampo. Mae dosbarthiadau’n cael eu 

cynnal ar garreg y drws yma yng 

Nghreigiau ac erbyn hyn does gen i ddim 

esgus da i beidio â mynd. Rwy’ wedi 

treulio tipyn o’m bywyd yn osgoi 

chwysu, trochi a chochi ond galla i 

ddweud nawr gyda’m llaw ar fy nghalon 

fy mod i wrth fy modd ag e! Mae rhai 

o’n dosbarthiadau’n cael eu cynnal am 

6.30 y bore, felly’r unig aberth mewn 

gwirionedd yw awren fach ychwanegol o 

dan y duvet...! Wedi dweud hynny, rhaid 

cyfaddef ei bod yn anodd iawn codi o’r 

gwely a chymell eich hun i agor y drws 

i’r tywyllwch a’r oerfel ganol mis 

Ionawr! 

   Haf diwethaf, flwyddyn ar ôl mentro 

i’r dosbarth am y tro cyntaf, 

penderfynwyd y byddai’n syniad i griw 

ohonon ni ffurfio tîm a chymryd rhan 

mewn ras rwystrau o’r enw ‘Survival of 

the Fittest’ o amgylch Bae Caerdydd ym 

mis Medi’r llynedd. Mae’r teitl yn 

ddigon i godi ofn ar rai ond cododd 

chwant aruthrol ynom ni i fynd amdani! 

   Treulion ni gyfnod go lew dros yr haf 

yn amrywio’n hyfforddiant yn ein 

dosbarthiadau arferol, gan ychwanegu 

sesiynau dringo waliau, neidio dros 

gloddiau, cropian o dan rwydi a chodi 

teiars uwch ein pennau wrth redeg fel y 

cythraul. Diolch byth nad oes fawr neb o 

gwmpas ar y Rec yn y boreau! 

   Hysbysebwyd y ras fel digwyddiad 

llawn hwyl, dros 10k o bellter gyda 

rhwystrau bob 1 i 2km i dorri lan y 

rhedeg. Y gwir amdani oedd ei bod fwy 

fel 14k... a hynny’n cynnwys tasgau fel 

neidio dros ben bêls gwair, cael ein cario 

drwy gerrynt dyfroedd y ganolfan dŵr 

gwyn, dringo drwy deiars, i fyny rhaffau, 

ar hyd bariau uchel, cludo conau oren 

uwch ein pennau drwy ddŵr oer... i enwi 

ond rhai o’r gofynion hallt. Ond mam 

fach, cawson ni hwyl! Roedd yna 

awyrgylch anhygoel, miloedd o bobl yn 

gweiddi, canmol, annog, cynnig ‘Jelly 

Babies’ i roi hwb i’r lefelau siwgr a 

chefnogaeth lu. Diwrnod i’w gofio heb 

os nac oni bai. A dyna ddechrau’r 

obsesiwn gyda rasys rhwystrau! 

   Erbyn mis Tachwedd, roedd yr orchest 

nesaf ar y gorwel. Ras rwystrau 10k eto, 

ond roedd hon wedi’i lleoli’n fwriadol ar 

dir fferm ym Mro Morgannwg gyda 

mwd yn brif thema iddi. Er gwaethaf tir 

corslyd a llithrig y fferm, roedd y 

trefnwyr wedi taenu haenau trwchus 

ychwanegol o faw, llaid a  budreddi i 

ddwysáu’r effaith. A bant â ni unwaith 

eto. 

   ‘The Burn’ oedd enw’r ras, sy’n dweud 

y cyfan. Roedd gofyn llafurio unwaith 

eto dros 10k o dir y safle anferth cyn 

cyrraedd y fflamau uchel a oedd yna i’n 

croesawu i fetrau olaf y cwrs i’r llinell 

derfyn. Cyn cyrraedd y pwynt 

hollbwysig hwnnw, wrth gwrs, roedd 

gofyn cryn ymdrech i dramwyo’r 

dirwedd slwtshlyd. Roedd rhaid i ni 

wthio’n ffordd drwy nentydd hir ac oer 

(a brown), y brwyn yn gafael yn dynn ar 

ein coesau, dringo dros ben waliau mawr 

pren, carlamu i fyny fframiau, rhaffau, 

swingo ar draws bariau metel (bariau 

mwnci) a chyflawni symudiadau limbo o 

dan foncyffion lleidiog. Dychmygwch 

geisio rhedeg gyda’ch dillad yn drwm 

gyda dŵr a baw, eich sgidiau’n slwtsho 

gyda phob naid a cham, eich traed a’ch 

dwylo’n llosgi gydag oerfel, a’r gwynt 

cryf yn eich tynnu a gwthio i bob 

cyfeiriad. Mae fel bod yn 5 oed eto! 

   Yr hyn sy’n dda am y rasys hyn yw 

eich bod yn eu gwneud am yr hwyl a’r 

her bersonol ac nid i drechu’r cloc. Mae 

hynny’n tynnu rhywfaint oddi ar y 

pwysau i gyflawni, ond am ein bod yn 

griw eitha’ cystadleuol, rydyn ni’n 

gwthio’n hunain i roi 100% ar hyd y 

cwrs cyfan. 

   Rydyn ni wedi llwyddo i gwblhau’r 

ddwy ras hyd yma yn gyfforddus o fewn 

2 awr, sy’n dipyn o gamp o ystyried y 

niferoedd sy’n cymryd rhan, y tywydd, 

lefel her y rhwystrau a’r blinder wrth 

redeg o un gweithgaredd i’r nesa’. 

   Rwy’n credu bod y ffaith bod gennym 

ddwy ras arall yn y dyddiadur yn y 

misoedd nesa’n arwydd clir ein bod yn 

joio mas draw yn y mwd a’r llaid. Efallai 

bod angen snorcel, newid dillad o’r top 

i’r gwaelod a digon o dywelion i sychu 

eliffant, ond mae’r teimlad o ryddid 

plentyndod a chlywed y plant yn gweiddi 

canmoliaeth ac anogaeth oddi ar y llinell 

derfyn yn gwneud y cyfan yn werth 

chweil! Mater o amser yw hi yn ddiau 

cyn i fechgyn tŷ ni dorchi llawes ac 

etifeddu byg y ‘baw’ ffactor! 

Dod i 'nabod cymeriadau Creigiau'n well!  
Wele Nerys Hurford a'i stori!  CREIGIAU 

 
Gohebydd Lleol:  

Nia Williams 

Cyflwynydd newydd Cyw! 
Yn ymuno a thîm newydd o gyflwynwyr 

'Cyw' mae ein Catrin Herbert ni, o 

Greigiau! Llongyfarchiadau mawr Catrin 

ar dy benodiad newydd a phob dymuniad 
da wrth i'r bennod newydd yma yn dy 

yrfa gychwyn. Siwr bydd yna gyfle i 

barhau gyda'r canu ynghyd ag actio. 

Ymddangosodd cyfweliad hynod 

ddiddorol yn 'Golwg' yn ddiweddar lle 

dadlennodd Catrin lawer o ffeithiau difyr 

- megis ei gwesteion pryd bwyd delfrydol 

- 'Se'n i'n gwahodd fy hoff fardd, Waldo, i 

gael trafodaeth ddifyr, geith Cleif a chriw 

Edward H. ddod i ddarparu'r adloniant a 

chreu hafoc, ac mae'n well i mi wahodd 
Mam-gu a Nain i ddewis a choginio'r 

wledd achos sa' i'n fawr o gogydd a 

gweud y lleia!'. A'i chyfrinach? 'Gyda 

Chardi go iawn yn fam i mi, dw i'n 

weddol am warchod fy arian, ond fy 

ngwendid mawr yw gwario ar gitarau. 

Gyda chwe gitâr, dwy gitâr fas ac un 

ukulele dw i'n fodlon cyfaddef nawr fod 

pethau'n mynd yn rhy bell!'.  Pob hwyl 

Catrin! Edrych mlân at dy weld ar y sgrîn 

fach! 

 

Priodas dda Catrin a James 
Mewn seremoni hynod deimladwy a 

weinyddwyd yn feistrolgar gan y Prifardd 

Rhys Dafis priodwyd Catrin Heledd 

Middleton a James Manisty yng Nghapel 

y Tabernacl, Efail Isaf pnawn Sadwrn 

Ebrill yr 11eg. Roedd yn briodas hardd, 

gyda'r cyfeillion o'r Alban yn edrych yn 

ysblennydd yn eu gwisgoedd 

traddodiadol, a'r gwesteion eraill - rhai 
wedi teithio o bellafoedd byd yn hynod 

smart. Eleri, chwaer Catrin oedd y brif 

forwyn briodas gydag Enfys Dixey a 

Katrina Lomas yn cynorthwyo. Edrychai 

Olivia Evans a Menna fach yn hynod 

dlws fel y forwyn iau a'r flodeuferch. Braf 

ydoedd clywed cyfeillion bore oes Catrin 

yn ei chyfarch ar gân. Bu'r côr o hogie yn 

canu geiriau Gwyrosydd 'Calon Lân' i'r 

cwpwl hapus. Offrymwyd gweddi ynghyd 

âg anerchiad hynod bwrpasol gan y 
Parchedig Eirian Rees ac fe roddodd 

Carey Williams berfformiad gwych ar yr 

organ yn ôl ei arfer. Cynhaliwyd y wledd 

ym Maenordy Meisgyn. Bydd y pâr 

priodasol yn ymgartrefu yn Llundain. Pob 

bendith Catrin a James ac edrychwn 

ymlaen at weld llun yn y rhifyn nesa! 

 

Eisteddfod yr Urdd - Caerffili 
Pob lwc i bawb fydd yn cystadlu yn 

Eisteddfod yr Urdd, Caerffili ym mis 
Mai!  



 
 
 
 

 

Llinellau ffôn Cymraeg 
 

Mae llawer o wasanaethau 
yn darparu llinellau ffôn 

Cymraeg. Ewch i 
 

www.cymorth.com  
 

i gael y rhifau ffôn. 
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Erthyglau a straeon  
ar gyfer rhifyn mis Mehefin 

i gyrraedd erbyn 
21 Mai 2015 

 

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  
 

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 

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 y Garth 

‘Llaw ar y llyw’                                     

Sgwrs gan Gill Griffiths  
 

 8yh Mai 13 
Y Ganolfan, Efail Isaf                                                                                                                                                                                                         

Manylion: 029 20890770 

Cangen Tonysguboriau 

 
Cinio Blynyddol 

 

Mai 20fed   
 

 

Rhagor o fanylion:   

01443 202093 / 01443 203729 

CLWB Y 
DWRLYN 

Taith Bws a Cherdded  
gydag Alun Wyn Bevan 

 Dydd Sawrn, Mehefin 13eg. 

 

Noson o Hwyl a Bwffe 
6.30yh Nos Wener Gorffennaf 10 

yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 

Tocynnau £6 / £3 plant 
 

Manylion:  029 20890040 

www.acapela.co.uk 

7 Mai, 8.00yh: Gig Etholiad Arbennig  - 

Cakehole Presley (£10/£15 ) 

9 Mai, 8.00yh: Jazz@Acapela – Jazz & 

Swing – Trio -  Ben Creighton Griffiths 

 (Telyn) gyda Adrien Chevalier (violin) a  

Tatiana Eva-Marie (llais) (£9/£12 ) 

10 Mai, 8.00yh: Elvis yn y Capel (£10/

£15) 

23 Mai, 8.00yh: Jazz@Acapela – (£5/

£7.50/£10) 

30 Mai, 8.00yh: Cowbois Rhos 

Botwnnog (£7.50/£10) 

Ffurfwyd Cowbois Rhos Botwnnog ym 

2005 gan dri brawd o Ben Llŷn, Iwan, 

Dafydd ac Aled Hughes. Y mae i’w 

cerddoriaeth elfennau o ganu gwerin, 

gwlad a roc, ac y maent wedi rhyddhau 

amryw o addasiad o ganeuon gwerin 

Cymraeg. Maent wedi rhyddhau 3 

albym, oll ar label Sbrigyn Ymborth: 

Dawns y Trychfilod (2007), Dyddiau 

Du, Dyddiau Gwyn (2010) a Draw Dros 

y Mynydd (2012).  

19 Mehefin, 8.00yh: Heather Jones a The 

Gentle Good - Gareth Bonello (£7.50/

£10) 

Dewch i ymuno â ni am noson o 

gerddoriaeth werin gorau Cymru yng 

nghwmni Heather Jones a’r Gentle 

Good. 

   Daeth Heather i amlygrwydd gyntaf a 

hithau’n ferch ysgol yng Nghaerdydd yn 

niwedd y 60au. Prin iawn oedd ei 

Chymraeg bryd hynny ond roedd ei 

brwdfrydedd dros ganu Cymraeg yn 

amlwg. Dros y blynyddoedd daeth 

Heather yn berfformwraig o safon yn y 

Gymraeg a’r Saesneg ac mae ei 

recordiau cynnar yn dal eu tir hyd 

heddiw.  

   The Gentle Good yw enw llwyfan 

Gareth Bonello, cyfansoddwr o 

Gaerdydd. Mae Gareth yn defnyddio 

dylanwad iaith, barddoniaeth ac alawon 

Cymru i greu cerddoriaeth gwerin fodern 

yn y Saesneg a’r Gymraeg. Er na 

chafodd ei addysgu fel cerddor clasurol 

(astudiodd Gareth Sŵoleg yn y 

Brifysgol) cafodd gwersi ar y soddgrwth 

a’r piano yn ei ieuenctid ac fe ddysgodd 

ei hun sut i chwarae’r gitâr. Mae ei 

arddull prysur o chware wedi denu 

cymariaethau gyda gitarwyr enwog 

adfywiad gwerin y 1960au, sîn a fu’n 

ddylanwad mawr ar Gareth erioed. 



Ar Draws  

7.  Poeni (6) 

8.   Cellweirus (6) 

9.  Iau (3) 

10.  Lle i gerdded (5) 

11.  Offeryn (3) 

14.  Ffusto (5)  

15.  Naturiol (7) 

17.  Cipdrem (7) 

19.  Gwarchod (5) 

22.  Arswyd (3) 

23.  Ag eira (5) 

24.  Clod (3) 

27.  Pobl o’r un wlad (6) 

28.  Croes (6) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 18 Mai 2015 

Atebion Ebrill 

I Lawr  

1. Ysbyty (6) 

2. Hy (3) 

3. Gwraig ffôl (5)  

4.   Cytuno (3-4) 

5.   Yn y fan hon (3) 

6.   Glanhau (6)  

12.  Cymell (5) 

13.   Cyfartal (5)  

16.   Sypynnau (7) 

18.  Carreg galed iawn (6)   

20.  Symudiad cyflym (6) 

21.  Organ y golwg (5) 

25.  Tlws gwerthfawr (3) 

26.  Unedig (3) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

1 1  2  3 32 4 3 5 4 6 5 

7       8      

6  7  8         

9    10      11   

9   12   10   13    

14     11 15       

11  12   16   14     

17 18       19   20  

16       21 18  19   

22    23      24   

20   25      26   21 

27       28      

22    23         

B E N TH Y C I A D 5 C I C 

A 6     S  R  Y 6 O 

D A D A N S O DD I A D W R 

  Y  E  B  L  DD  O 

M A N U S 12 A D O L W Y N 

A    A 11 R  16  Y  B 

D A T G U DD  C O R N E L 

R  R    A  S  21  E 

O CH E N A I D 24 G E N E TH 

N  F  N  A 18 O  A   

D I N A S F R E I N I A U 

O  E  S  W      W 

D U G  D A R LL E D I A D 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Tonyrefail 
Lluniau Tudalen 13 

 
Dathlu’r Chwedegau 

Daeth gwaith thema Blwyddyn 5 a 6 i ben mewn steil 

trwy gynnal sioe ffasiynau, yn seiliedig ar y 60au, i rieni 

y tri dosbarth.  Roedd y gwaith modelu yn broffesiynnol 

iawn a chafwyd digon o hwyl gan y plant, rhieni a’r staff. 

Roedd nifer o’r gwisgoedd wedi eu creu gan y disgyblion 

eu hunain fel rhan o’u gwaith thema. 

 

Diwrnod Trwynau Coch 

Diolch yn fawr i bawb am wneud diwrnod Trwynau Coch 

yn llwyddiant. Daeth pawb i’r ysgol gyda gwalltiau 

gwirion - casglwyd £250 tuag at yr elusen.  

 

Gorymdaith Hetiau Pasg 

Roedd disgyblion y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yn 

ddigon o sioe yn gorymdeithio yn eu hetiau Pasg. 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Marwolaeth 

Roedd pawb yn flin i glywed  y newyddion trist am 

farwolaeth Mrs Rita Phillips Heol Coronation yn 

89oed.  Syrthiodd Rita yn y gegin a bwrw ei phen a bu 

farw ar ol treulio  pum diwrnod yn yr ysbyty. Gwraig Mr 

Bil Phillips cyn Brifathro Ysgol Abercerdin oedd Rita ac 

roedd hi ei hun yn enwog am ei thalent fel actores. Bu’n 

aelod o Gwmni Drama Gilfach am flynyddoedd lawer a 

c h a f o d d  g a n m o l i a e t h  u c h e l  g a n  s a w l 

Beirniad  mewn  llawer Gwyl Ddrama. Roedd yn aelod 

Ffyddlon o Galfaria Capel y Bedyddwyr ar hyd ei hoes ac 

yn ddiweddar wedi i Galfaria gau mynychodd y 

gwasanaethau ym Moreia. Cynhaliwyd ei hangladd ym 

Moreia ac yna yn Amlosgfa  Llangrallo gyda’r Parch 

Philip Lewis yn gwasanaethu. Talwyd Teyrnged iddi gan 

ei merch  Joanna. Cydymdeimlwn a Mr Bil Phillips a’r 

teulu yn eu profedigaeth.  

Cynhaliwyd gorymdaith o amgylch yr ysgol i’w cyd-ddisgyblion ac yna cynhaliwyd 

gorymdaith arbennig i’w rhieni. Roedd y plant wrth eu boddau yn arddangos eu hetiau hynod 

o greadigol a lliwgar. 

 

Profiad Y Pasg 

Estynwyd gwahoddiad gan Eglwys Dewi Sant i ddisgyblion Ddosbarth 6 i fynychu gweithdy 

ar Brofiad Y Pasg. Roedd pawb wedi mwynhau dysgu am Ŵyl y Pasg mewn ffordd weledol 

a diddorol. 

 

Twrnament Pêl Droed 

Daeth y tîm pêl droed adref o dwrnament pêl droed yr Urdd wedi colli y gêm gyntaf  ac yna 

ennill y ddwy ganlynol. Roeddynt wedi mwynhau y profiad yn fawr iawn.  

 

Cywion Pasg Ysbyty Felindre  

Diolch i’r Cyngor Ysgol am drefnu i werthu cywion pasg siocled er budd elusen Ysbyty 

Felindre. Llwyddwyd i werthu 600 o gywion a chodi £600 ar gyfer yr elusen. Diolch yn fawr 

i bawb wnaeth brynu y cywion blasus! 

 

Y Gwasanaeth Tân 

Daeth y Gwasanaeth Tân i siarad â disgyblion Blwyddyn 2 a 5 am beryglon cynnau tannau 

ac i fod yn ofalus wrth ddefnyddio offer trydannol yn y cartref. Cafodd Blwyddyn 2 hefyd 

gyfle i fynd ar  yr injan dân a defnyddio’r offer ymladd tân.    
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Ysgol Dolau 
Lluniau Tudalen 13 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 
Lluniau Tudalen 13 

 

Tymor newydd 

Mae pawb eisoes wedi setlo nôl i weithio 

eto’r tymor yma.  Ein themâu yw “Ein 

Gardd Ni” (Y Cyfnod Sylfaen),  Ein Bro 

(Blynyddoedd 3 a 4) a Iechyd Da! 

(Blynyddoedd 5 a 6).  Gobeithir trefnu 

ymweliadau’n ymwneud â’r themâu yn 

ystod y tymor. 

 

Gweithdai Gwyddoniaeth 

Ar yr 17eg o Ebrill, fe gafodd disgyblion 

CA2 gyfle i arbrofi gydag amrywiaeth o 

ddeunyddiau’n ymwneud â grymoedd, 

gan i ni fenthyg adnoddau cyffrous o 

Techniquest. 

 

Dawnsio Gwerin 

Ar ddiwrnod olaf mis Ebrill bydd  

disgyblion yr ysgol yn perfformio 

dawnsfeydd gwerin i’r grŵp Parkinsons 

yng Nghlwb Athletau Pontyclun. 

 

Swydd Newydd 

Llongyfarchiadau i Mr Rob Colwell sydd 

ar hyn o bryd yn fyfyriwr yn Nosbarth 7, 

a fydd yn dechrau ar ei swydd newydd 

fel athro yn Ysgol Santes Tudful ym mis 

Medi.  Pob lwc iddo. 

 

Plant Heini 

Da iawn i’r 35 o blant CA2 a fu’n 

cystadlu yng nghystadleuaeth traws 

gwlad yr Urdd yn ysgol Llanhari’n 

ddiweddar.  Mae dwy gystadleuaeth arall 

ar y gorwel, sef cystadlaethau pêl-droed 

yr Urdd ar gyfer merched a bechgyn a 

fydd yn cael eu cynnal yn Nhrefforest.   

Pob lwc hefyd i dîm rygbi’r ysgol fydd 

yn cystadlu yng nghystadleuaeth 

genedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth ar 

y degfed o Fai.  

 Ysgol  
Gwaelod y Garth 

Lluniau Tudalen 13 

 

Eisteddfod yr Urdd  

Eleni eto fe wnaeth nifer fawr o blant yr 

ysgol gystadlu yn yr Eisteddfodau. Roedd 

hi’n bleser i weld pob un ohonynt ar 

lwyfannau Ysgol Plasmawr a Fitzalan a 

diolch yn fawr iddynt i gyd am eu 

hymroddiad a’u brwdfrydedd.  

   Pob lwc i Grŵp Dawnsio Blwyddyn 6 

a’r Ymgom i Ddysgwyr yn Eisteddfod 

Caerffili.  

 

Eisteddfod Ysgol  
Cawsom ddiwrnod bendigedig i ddathlu 

Dydd Gŵyl Dewi. Bu’r 4 llys yn cystadlu 

yn frwd yn erbyn ei gilydd mewn 

cystadlaethau cyd-adrodd, partion canu, 

celf, llawysgrifen a llenyddiaeth. 

Llongyfarchiadau i lys Garth a enillodd yr 

Eisteddfod.  Llongyfarchiadau i Holly 

Chan am ennill y gadair. 

 

Diwrnod y Llyfr  

Cawsom ddiwrnod prysur yn llawn 

gweithgareddau ar Ddiwrnod y Llyfr. 

Daeth ymwelydd i bob dosbarth i ddarllen 

ei hoff stori. Cawsom hefyd gystadleuaeth 

rhwng y dosbarthiadau i ddylunio clawr 

llyfr ar ddrws y dosbarth. Yr enillydd 

oedd drws dosbarth 2E gyda chlawr llyfr 

Michael Morpurgo ‘Kenzuke’s Kingdom’.  

 

Ymweliad Animal Zone  
Cafodd dosbarth 4C a  2E ymweliad oddi 

wrth David o Animal Zone gan eu bod yn 

dysgu am drychfilod ac anifeiliaid.   

   Roedd ganddo lawer o anifeiliaid 

diddorol fel nadroedd, trychfilod a 

phryfaid cop enfawr! Roedd ganddo hefyd 

frogaod drwg iawn oedd y neidio o 

gwmpas y dosbarth! Dysgom ni lawer o 

bethau diddorol. Un o’r ffeithiau a 

ddysgom oedd fod y chwilen ddu yn gallu 

byw hyd at dri diwrnod heb ben! Roedd 

pawb yn meddwl fod hyn yn gwbl 

anhygoel!! Credwch neu beidio roedd 

Izzy, sef y neidr yn y llun, ddim ond yn 

fabi er ei fod yn ddeuddeg troedfedd o 

hyd! 

   Mae’n rhaid dweud fod cael y profiad o 

weld a chyffwrdd yr anifeiliaid wedi bod 

yn brofiad bythgofiadwy. 

Rosie Jenkins ac Elinor Lewis 4C 

Llancaiach Fawr 

Fel rhan o'n gwaith thema ar 'Y 

Stiwardiaid' y tymor hwn, roedd Blwyddyn 

3 a 4 wedi ymweld â maenordy Llancaiach 

Fawr. Roedd y plant wedi camu yn ôl 

mewn amser i gyfnod Y Stiwartiaid a 

chawsant eu croesawu gan y gweision a 

fyddai wedi byw a gweithio yno yn 1645. 

Roedd y plant wedi cael y cyfle i deithio o 

amgylch y faenor hanesyddol, gan ymweld 

ag ystafelloedd gwahanol. Roeddent yn 

gallu gweld copïau gwych o arfau, 

gwisgoedd, teganau, ac offerynnau. Roedd 

y plant wedi dysgu am y mathau o 

fwydydd roedd y Stiwardiaid yn bwyta a 

sut yr oeddent yn paratoi eu prydau. Roedd 

yn addysgiadol iawn a chyfle i’r plant weld 

drostynt eu hunain yn union sut byddai'r 

faenor wedi edrych yn amser Cyrnol 

Pritchard a'i deulu yno llawer o 

flynyddoedd yn ôl. 

 

Y Pasg 

Roedd plant Derbyn a Meithrin wedi cael y 

cyfle i greu het Pasg ar gyfer ein Cyngerdd 

Pasg. Roedd hi’n dasg hynod o anodd i 

ddewis yr enillwyr, cafodd pob enillydd 

Ŵy Pasg siocled oddi wrth y CRhA. 

Diolch i bawb am yr ymdrech ac amser a 

g y m e r o d d  i  g r e u ' r  h e t i a u .                                                                                                     

Aeth blwyddyn 6 i’r eglwys i gymryd rhan 

yn ‘Profiad y Pasg’. Roedd yna nifer o 

weithgareddau iddynt wneud yn seiliedig 

ar stori’r Pasg. Diolch i Rev Babs am 

drefnu a sicrhau bod y plant yn deall gwir 

ystyr a phwysigrwydd adeg y Pasg. 

 

Y Bathdy Brenhinol 

Daeth aelod o staff y ‘Bathdy Brenhinol’ 

i’r ysgol i ddysgu’r plant am ble a sut mae 

ein ceiniogau yn cael eu creu. 

Mwynheuodd y plant weld lluniau o’r ffatri 

a’r peiriannau a dysgu ei fod yn creu 

ceiniogau ar gyfer gwledydd eraill fel 

Jamaica.  

 

Fferm Cefn Mabli 

Aeth disgyblion Meithrin a Derbyn ar 

ymweliad â fferm Cefn Mabli fel 

diweddglo hyfryd i’w thema ‘Hwyl ar y 

Fferm’. Roedd yna ddigonedd o anifeiliaid 

i weld, dal a bwydo - roedd yna un afr mor 

llwglyd bwytodd y bag cyfan o fwyd! 

Cafodd y plant hwyl ar y tractorau a 

chwarae yn y parc. Dyna hwyl oedd ar y 

fferm, wir! 

 

Pêl-rwyd 

Dros yr wythnosau diwethaf bu tîm pêl-

rwyd yr ysgol yn brysur iawn yn cystadlu 

mewn nifer o gystadlaethau. Y cyntaf oedd 

yr Urdd lle enillodd y merched pedair allan 

o’r chwe gêm. Daethant yn drydydd ar 

ddiwedd y twrnament.                       Yr  

her nesaf oedd pencampwriaeth ysgolion 

Cymru. Cystadlodd dau dîm o Dolau yn 

chwarae naw gêm yr un. Enillodd tîm A 

saith gêm felly aethon ymlaen i’r rownd 

gynderfynol a gwnaeth tîm B lwyddo fod 

yn gyfartal mewn pedair gêm. Collodd tîm 

A gan un gôl yn eu gêm olaf. 

Perfformiadau rhagorol gan bawb! 

 

Gwasanaeth Diogelwch yr ‘RNLI’  

Daeth aelodau o’r ‘RNLI’ i’r ysgol gyda 

gwybodaeth bwysig am ddiogelwch ar 

gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2. 

Cafodd y plant eu hatgoffa o sut i fod yn 

ddiogel o gwmpas dŵr a beth i wneud 

mewn argyfwng. Dysgodd y plant hefyd 

am y gwahanol faneri a welwyd ar hyd ein 

traethau. Gwersi pwysig iawn gyda’r haf 

yn nesáu. 

 

Ymweliad Blwyddyn 1 a 2 

Fel rhan o’u thema ‘Trafnidiaeth’ cafodd 

ein plant y pleser o deithio drwy Fannau 

Brycheiniog ar hen drên. Gwelodd y plant 

sut oedd y trên yn gweithio, teithio a 

chysylltu ei hun gyda’r certiau oedd yn 

tynnu. Aethant o gwmpas yr amgueddfa i 

weld trenau ar hyd yr oes. Gofynnodd sawl 

un gwestiynau diddorol am beth welon 

nhw. Ymweliad pleserus i bawb! 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant 

Datblygu gardd yr ysgol 

 Ysgol Gwaelod y Garth 

Ysgol Dolau 

Holly Chan  

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Tonyrefail 

Y Gwasanaeth Tân 

Sioe Ffasiwn Dathlu’r Chwedegau 

Y Tîm Pêl-droed 

Fferm Cefn Mabli 

Llancaiach Fawr 
Gwasnaeth Bad Achub 

Ymweliad Animal Zone  

Grŵp Dawnsio Blwyddyn 6 
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg Garth Olwg 
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Ysgol Pont Sion 
Norton 

Traws Gwlad yr Urdd 

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cystadlu 

yng nghystadleuaeth Traws Gwlad yr 

Urdd. Bu'r ysgol yn llwyddiannus iawn. 

Ymweliad PC Jarvis 

Diolch o galon i PC Jarvis am ddod i 

siarad gyda’r plant am ei swydd. 

Mwynheuodd y plant eistedd yn ei gar a 

chawsant gyfle i ofyn llawer o 

gwestiynau iddo. 

 

Nant  
Dyma ni yn ymwled â’r nant ac yn 

arsywli ar nodweddion y Gwanwyn. 

Gwelon ni grifft broga yn y pwll. 

Edrychw ymlaen at ein hymwelaid nesaf 

i weld y brogaod! 

Cwis Llyfrau 

Bu grwp o flwyddyn 3 a 4 a grwp o 

flwyddyn 5 a 6 yn brysur iawn yn 

ymarfer ar gyfer rownd 2 o’r Cwis 

Llyfrau. Roedd yn rhaid actio rhan o 

nofel mewn llai nag 8 munud- tasg 

anodd iawn! Rydym yn croesi ein bysedd 

yn awr am y canlyniadau. 

Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-rwyd 

yr ysgol am ennill twrnament ysgolion 

Morgannwg. Bydd ein tîm yn 

cynrychioli Morgannwg yn y rownd 

derfynol yng Nghaerdydd. Diolch i 

Carys Minton am fod yn gapten  yn 

ystod y twrnament!  

 

Celf a Chrefft  

Llongyfarchiadau enfawr i Sofia Earles 

sydd wedi cipio y 3ydd wobr am ei 

gwaith 3D yng nghystadlaeth Celf a 

Chrefft Eisteddfod Genedlaethol yr 

Urdd. Da iawn ti, Sofia. 

PC Evans 

Diolch i PC Evans am ddod i siarad 

gyda’r dosbarthiadau Meithrin a Derbyn 

yn ddiweddar. Bu’r plant yn gwrando’n 

astud ac yn dysgu llawer. 

 

Presenoldeb 

Cafwyd llawer o hwyl a sbri a dawnsio 

pan ddaeth y ‘Super Attender’ i’r ysgol i 

wobrwyo presenoldeb  gwych. 

Llongyfarchiadau i bawb gafodd 

dystysgrif. 

 

Côr Adran 

Bu’r Côr Adran yn canu mewn cyngerdd 

elusennol yng Nghapel Tabernacl Efail 

Isaf. Diolch i bawb am gefnogi’r noson. 

 

Pob Lwc 

Pob lwc  i Eve Loveridge, y Côr Adran 

a’r cogyddion yn yr Eisteddfod yng 

Nghaerffili diwedd mis Mai. 

 

Gerddi Botaneg 

Aeth Blynyddoedd 1 a 2 i’r Gerddi 

Botaneg yng Nghaerfyrddin i chwilio am 

fwystfilod fel rhan o’u thema. Cafwyd 

amser hyfryd yn y tywydd braf!  

 

Taith Celf Ysgol 

Gyfun Garth 

Olwg i Efrog 

Newydd 

 

(Tudalen 7) 
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Mosaic arbennig 

Mae mosaic newydd a grëwyd gan 

ddisgyblion blwyddyn 8 y llynedd bellach 

yn harddu derbynfa’r ysgol. Mae’n 

gampwaith hyfryd o un o’r wynebau 

mwyaf cyfarwydd o blith cyn-ddisgyblion 

yr ysgol sef yr athletwr Aled Siôn Davies. 

Diolch yn fawr i Mr Edwards a’r 

disgyblion am yr holl waith manwl a 

gobeithiwn y bydd cyfle i Aled Siôn  
ymweld â ni cyn hir er mwyn edmygu'r 

gwaith! 

 

Ymweld â Tŷ Crwn. 

Ddydd Gwener, Ebrill 17eg, aeth 

disgyblion o flwyddyn 1 a 2 i gefnogi Iolo 

Whelan yn y Tŷ Crwn.  Roedd Mr 

Whelan, sydd â merch yn nosbarth Gwion 

Gwiwer, yn bwriadu drymio am ddeugain 

awr i ddathlu ei ben-blwydd yn ddeugain 

a hefyd i godi arian i elusen 'Water aid'.  

Llongyfarchiadau mawr iddo a diolch am 

adael i'r plant fod yn rhan o'r dathlu! 

 

Dau dalentog 

Llongyfarchiadau 

i ddau ddisgybl o 

flwyddyn 11 sydd 

yn serennu ar y 

cae rygbi. Ar 

ddechrau mis 

E b r i l l , 

chwaraeodd Alun 

Lawrence fel 

wythwr i dîm 
rygbi Cymru o dan 16 yn erbyn Lloegr o 

dan 16 ac ar ddiwedd y mis bydd Megan 

Whitaker yn cynrychioli merched 

Gorllewin Cymru, gan ei bod yn chwarae 

i’r Gweilch yn erbyn merched Dwyrain 

Cymru. Da iawn chi! 

 

Llwyddiant ym myd Taekwando 

Dymuniadau gorau i Rhiannon Williams o 

flwyddyn 13 a fydd yn teithio i’r Eidal ym 

mis Gorffennaf fel rhan o dîm Taekwando 

Merched Cymru i gymryd rhan ym 

mhencampwriaethau Taekwando y byd. 

Yn ddiweddar enillodd Rhiannon fedal 

arian ym Mhencampwriaethau Prydain. 

Gwelir hi yn y llun yn dathlu ei llwyddiant 

(ail ar y chwith) 

 

Gwaith Maes Daearyddiaeth 

Yn ystod yr wythnos olaf cyn Pasg, 

mwynhaodd disgyblion blwyddyn 9 y 

cyfle i fynd ar waith maes i Fro Ogwr. 

Roedd yn gyfle arbennig i’r holl 

ddisgyblion wella eu sgiliau daearyddol ac 

yn ffodus, fe olygodd y tywydd braf bod 

modd iddynt fwynhau'r golygfeydd 

godidog tra’u bod yn gweithio! 

 

Taro nodau uchel 

Mae Jessica Porter, Elan Booth a Beca 

Ellis yn aelodau o gôr plant Heol y March 

ac yn ystod mis Ebrill llwyddodd y côr i 

gipio'r wobr gyntaf yn rownd derfynol Côr 

Cymru. Bu’r côr yn cystadlu yn 

Aberystwyth yn erbyn corau a enillodd eu 
categorïau hwy a’r côr plant a fu’n 

fuddugol. Braf iawn oedd gweld y 

merched yn perfformio yn fyw ar S4C a 

llongyfarchiadau i’r tair ar lwyddo mewn 

cystadleuaeth lle'r oedd y safon yn 

eithriadol o uchel. 

 

Teithio i Estonia 

Dewiswyd Catrin Williams o flwyddyn 9 i 

gynrychioli Girlguiding Cymru mewn 

digwyddiad elusennol rhyngwladol yn 

Estonia yn ystod yr Haf. Mae’n fraint ei 

bod wedi cael ei dewis gan mai 10 yn unig 

a fydd yn teithio o Gymru i gymryd rhan 

mewn prosiectau amgylcheddol. Mae 

Catrin nawr yn brysur yn codi arian tuag 

at y daith. 

 

Dathlu diwrnod rhyngwladol y 

merched 

Ddydd Gwener y 13eg o Fawrth, 

mynychodd 15 merch o flwyddyn 8 a 9 

ddigwyddiad arbennig iawn yng ngwesty'r 

Celtic Manor, a oedd wedi’i drefnu i 
ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched 

ac Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd. 

   Digwyddiad deinamig oedd hwn a’r 

mwyaf o'i fath yng Nghymru! Pwrpas y 

digwyddiad oedd anelu at adeiladu 

dyheadau merched ar gyfer y dyfodol , 

hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y 

rhywiau , ac ysbrydoli menywod ifanc i 

ystyried ystod ehangach o swyddi a 

gyrfaoedd, yn enwedig mewn rolau nad 

ydynt yn draddodiadol .  

   Roedd cyfle i wrando ar siaradwyr 

gwadd - modelau rôl menywod 

ysbrydoledig o oedd yn llwyddiant yn eu 

meysydd gyrfa, ynghyd â sesiwn holi ac 

ateb gyda nhw. Yn ystod y dydd 

crwydrom o gwmpas arddangosfeydd diri 

gan gwmnïau a darparwyr o 

ddiwydiannau o sectorau gwahanol, a 

chyfle i gasglu gwybodaeth am yrfaoedd 
g w a h a n o l  y n g h y d  â  p h r o f i 

gweithgareddau ymarferol.  Bu’r bwth 

luniau ac Ystafell Dyddiadur Big Brother 

yn lot o hwyl hefyd. 

   Diwrnod arbennig oedd hwn wedi’i 

drefnu gan gwmni My Full Circle, sydd 

yn gwneud llawr iawn o waith arbennig 

gyda merched ifanc. 

Anwen Howells 
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Profodd Clwb Rygbi Pontypridd gryn lwyddiant dros yr wythnosau 

diwethaf, gyda’r garfan gyntaf yn sicrhau eu statws fel 

pencampwyr Uwch-Gynghrair y Principality a’r garfan ieuenctid 

yn ennill Cwpan Cenedlaethol Cymru. 

   Roedd buddugoliaeth gartref i Ponty o 33pt i 14 yn erbyn 

Aberafan nos Fawrth 14eg o Ebrill yn ddigon i gadarnahu eu safle 

ar frig y gynghrair, fel na allai yr un clwb arall eu goddiweddyd. 

   Dim ond un gêm a gollwyd yn y gynghrair drwy gydol y tymor, 

hynny oddi cartref yn erbyn Pen-y-bont. 

   Pontypridd felly yw pencampwyr Uwch-Gynghrair y 

Principality, a hynny am y pumed tymor yn olynol. Mae’r clwb 

hefyd wedi brwydro ei ffordd drwodd i rownd derfynnol Cwpan 

SWALEC, gyda buddugoliaeth o 33pt i 27 yn erbyn Cross Keys yn 

y rownd gyn derfynnol, ar ôl gêm hynod o gystadleuol a chyffrous 

ar Barc yr Arfau, Caerdydd ar yr 11fed o Ebrill. 

   Mae dwy gêm fawr yn weddill gan Bontypridd nawr, gyda 

llwyddiant y tymor yn y fantol. 

   Brynhawn Sul y 3ydd o Fai bydd Ponty yn herio Pen-y-bont yn 

rownd derfynol Cwpan SWALEC yn Stadiwm y Mileniwn 

Caerdydd. Yna brynhawn Sul 17eg o Fai bydd Ffeinal yr Uwch-

Gynghrair yn cael ei chwarae ar Heol Sardis, gyda Ponty yn 

wynebu Cross Keys neu Lyn Ebwy i hawlio tlws y gynghrair. 

Bydd y ddwy gêm yn cael eu darlledu yn fyw ar S4C. 

   Gan adlewyrchu llwyddiant ysgubol y garfan gyntaf, mae carfan 

ieuenctid Pontypridd hefyd yn mwynhau tymor llwyddiannus. 

Mae’r tîm ieuenctid yn herio am goron Cynghrair y Gleision ac 

wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Taf-Rhondda. 

   Dydd Sadwrn 18fed o Ebrill teithiodd tîm ieuenctid Pontypridd i 

Stadiwm y Mileniwm i wynebu Penallta yn rownd derfynol Cwpan 

Ieuenctid Cymru. Ar ôl gêm galed a chyffrous Pontypridd oedd yn 

fuddugol o 27pt i 19, gyda’r capten Lloyd Evans, a sgoriodd gais 

i’w dîm, yn codi’r cwpan. 

   Am fwy o fanylion am ddiweddglo cyffrous tymor Pontypridd, 

gyda’r holl newyddion am y ddau ffeinal mawr i ddod, galwch 

mewn i wefan y clwb: www.ponty.net 

 

Ieuenctid Pontypridd yn dathlu eu buddugoliaeth 

http://www.ponty.net/

