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Bu’n fis prysur a chyffrous i Glwb 

Rygbi Pentyrch.  

   Fe gawson ni gwmni dau o 

sêr  Cymru ym myd y campau . I 

ddechre Robert Croft - y cricedwr 

dawnus dros Forgannwg a Lloegr 

oedd y gwestai yn noson “ Pei a 

Potsh “ y Llywydd a’r Is Lywyddion. 

Fe gafwyd awr ddifyr dros ben gyda 

Crofty yn ei hwylie gore, a’i ddawn 

arbennig i ddynwared yn ychwanegu 

cymaint at ei storiau digri am 

enwogion fel Viv Richards, Waqar 

Younis a Darren Gough. Yna cafwyd noson gofiadwy gyda neb llai 

na Shane Williams - y dewin o asgellwr o Gwm Aman - yn mynegi 

barn a dwyn atgofion am rai o’r cymeriadau a’r digwyddiadau ar ac 

oddi ar y cae yn ystod ei yrfa ddisglair.  

   Ac yn drydydd, ar ddydd Sul oer a gwyntog, cynhaliwyd 

twrnament Ardal Caerdydd a’r Fro i chwaraewyr dan 9 oed ar Barc 

y Dwrlyn. 16 o dimoedd yn cystadlu ac yn goron ar y diwrnod , tîm 

Pentyrch yn mynd â hi . Llongyfarchiade i’r bechgyn - a’r merched 

- yn y tîm ac i’w hyfforddwyr, a diolch i Hayley Dunne a’i chriw 

am drefnu’r diwrnod mor hwylus. 

H.Ll.D. 

Gan na fu cyfarfod o Gymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd ym 

mis Ebrill mae’r bwlch yn rhoi cyfle i mi rannu atgofion o achlysur 

pleserus iawn a ddigwyddodd ar Fawrth 24ain. 

   Ers peth amser bu trefniant i fyfyrwyr Blwyddyn 12 ysgolion 

Cymraeg De-ddwyrain Cymru ddod at ei gilydd, fesul pwnc, am 

ddiwrnod i dderbyn cyfarwyddyd gan athrawon arbenigol. Cemeg 

oedd dan sylw y tro hwn gyda’r cyfarfod yn Ysgol Uwchradd 

Gartholwg. Gyda chydweithrediad Rhodri Lloyd, cydlynydd y 

cynadleddau, trefnwyd i’r diwrnod hwn agor gyda sesiwn holi-ac-

ateb, gyda neb llai na’r gwyddonydd byd-enwog Syr John Meurig 

Thomas yn westai. Am oddeutu awr a chwarter cafodd y 

gynulleidfa o 100 o fyfyrwyr fodd i fyw wrth draed y cawr 

diymhongar hwn . 

   Yn ddiweddarach yr un bore trefnwyd sesiwn tebyg, yn Saesneg, 

yng Ngholeg Pabyddol Dewi Sant, Caerdydd, eto gyda 100 o 

fyfyrwyr. 

   Gan fod y sesiynau’n llai ffurfiol na darlith, ar gais Syr John, bu 

modd cyffwrdd ag agweddau personol o’i fywyd a’i yrfa. Dyma rai 

sy’n aros yn fy nghof, (1) mae’n codi am hanner awr wedi chwech 

ac yn gwrando ar Radio 3 am 45 munud, gyda Schubert yn uchel 

ganddo, (2) mae’n dwli ar farddoniaeth, gyda llawer yn aros yn ei 

gof, (3) o bosibl y cof mwyaf llachar sy ganddo yw bod yn olynydd 

i Michael Faraday, ‘tad’ trydan, yn Gyfarwyddwr y Sefydliad 

Brenhinol, yn byw yn yr un fflat a defnyddio’r un tap dŵr roedd 

Faraday wedi crafu ei enw arno, (4) bu Aifftoleg yn hoff destun 

hamdden ar hyd ei fywyd ac felly, meddai mewn sylw ysgafn, nid 

syndod bod ei wraig yn Eifftes, y briodas yn dilyn marwolaeth ei 

wraig gyntaf ar ôl 44 o flynyddoedd o briodas, (5) pwysigrwydd dal 

ati, er gwaethaf anawsterau, deunaw mlynedd o gancr yn ei achos 

yntau. Da oedd i ni oll fod yno. Mawr ein braint. 

Neville Evans 

Gwyddonydd Byd-enwog Clwb Rygbi Pentyrch 

Ymgynghori ar Wasanaethau 
Cymraeg 

 
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wrthi’n casglu barn 
siaradwyr Cymraeg ar beth hoffen nhw weld o ran 
gwasanaethau, gweithgareddau ayyb yn y Gymraeg 
gan y cyngor, a beth ddylai’r blaenoriaethau hynny 
fod sy’n cynorthwyo’r sir i lunio strategaeth 5 
mlynedd hybu’r Gymraeg yn unol â gofynion y 
Safonau.  Bydd sesiynau agored galw heibio er mwyn 
ymgynghori 'mellach, sef: 
18fed Mai 3 – 7yh Canolfan Hamdden Sobell 
23ain Mai 1.30 – 5.30 yp Canolfan Hamdden Ystrad 
25ain Mai 3 – 7 yh Canolfan Hamdden Llantrisant 

Hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg 
Eich cyngor sir, Llywodraeth Cymru a'r Parciau Cenedlaethol  

ydi'r sefydliadau cyntaf i weithredu safonau'r Gymraeg. 

Mae'r safonau'n rhoi hawliau cyfreithiol i bobl ddefnyddio'r Gymraeg  

yn eu bywydau bod dydd 

 wyneb yn wyneb 

 ar y ffôn 

 ar-lein 

 mewn gohebiaeth 

Os nad ydych wedi gallu derbyn gwasanaeth Cymraeg boddhaol, 

gallwch gwyno wrth Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg. 

 

Ewch i wefan comisiynyddygymraeg.cymru 
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Ysgol Pont-Sion-Norton Ysgol Creigiau  

Artistiaid Gwych! 
Llongyfarchiadau i Millie Haven 
Blwyddyn 1, a Caitlyn Vincent Blwyddyn 
4 am ennill cystadleuaeth tynnu llun ar y 
thema ‘Fy Nghymuned’. Maent wedi ennill 
tocyn £50 Argos yr un. Bydd eu lluniau yn 
cael eu chwyddo’n fawr i addurno safle 
adeiladu lleol tra bo tai newydd yn cael eu 
codi.  
 
Cogurdd 
Pob lwc i Hannah Evans a Ryan Hutchison 
yng nghystadleuaeth Cogurdd Eisteddfod 
Sir y Fflint. 
 
Amser Cwis 
Aeth criw o flwyddyn 5 i gystadleuaeth 
Cwis Diogelwch y Ffordd yn 
ddiweddar.  Diolch i bawb am gefnogi. 
 
Arch Noa 
Fel rhan o’r thema ‘Sw Bach’, aeth y 
dosbarth Meithrin a Derbyn ar drip i Arch 
Noa. Er y tywydd oer, cafwyd diwrnod 
braf, diddorol a llawn hwyl! 
 
Wyau Pasg 
Mae’r Cyngor Eco wedi bod yn brysur yn 
casglu deunydd ailgylchu wyau Pasg ar 
gyfer cystadleuaeth y Sir. Mae llond y lle 
gyda ni- croesi bysedd nawr! 

Iard liwgar newydd. 
Yn ddiweddar, peintiwyd iard yr ysgol yn 
lliwgar iawn gyda siapiau a gemau difyr i’r 
disgyblion allu eu mwynhau yn ystod 
amserau chwarae. Diolch o galon i 
‘Gyfeillion yr Ysgol’ am ariannu’r marciau 
lliwgar yma. Mae’r disgyblion i gyd wrth eu 
boddau a’u hiard newydd. 
 
Y Pwyllgor Eco 
Llongyfarchiadau i'r pwyllgor Eco, Mrs 
Hurford a Mrs Wilkins ar eu llwyddiant yn 
adnewyddu’r Wobr Blatinwm. Ar ôl llawer o 
waith caled rydym wedi cadw ein statws 
Platinwm Eco-Sgolion am flwyddyn arall. 
Cafodd y pwyllgor eu llongyfarch yn fawr 
gan yr aseswyr o 'Cadw Cymru'n Daclus' am 
eu cais gwych. 
 
Cyfeillion yr Ysgol 
Fe drefnodd 'Cyfeillion yr Ysgol’ 
weithgaredd chwaraeon i godi arian i’r ysgol 
oedd yn cyd-fynd â'n Pythefnos Ysgolion 
Iach. Roedd y disgyblion wrth eu boddau’n 
cicio pêl mor galed ag y gallent mewn i gôl 
enfawr yn neuadd yr ysgol. Mae’r 
'Cyfeillion’ yn gweithio’n hynod o galed ar 
hyn o bryd yn codi arian i brynu cysgodfan 
barhaol ar gyfer iard yr ysgol. 
 
Siop Ffrwythau 
Yn ystod ein Pythefnos Ysgolion Iach, 
rhedodd y 'Grŵp Menter' siop ffrwythau yn 
ystod egwyl y bore. Roedd y fenter yn 
llwyddiant mawr gyda’n disgyblion yng 
Nghyfnod Allweddol 2. Gwerthwyd 176 darn 
o ffrwyth - y ffrwythau mwyaf poblogaidd 
oedd pinafal, melon a mefus! Oherwydd 
llwyddiant y fenter, gobeithiwn allu cynnal y 
siop yn rheolaidd yn yr ysgol. 

Cadi a Harrison oedd y ddau ddisgybl 
buddugol yn Nosbarth 6 am lwyddo i 
gicio’r bêl galetaf wrth godi arian i brynu 
cysgodfan barhaol ar gyfer iard yr ysgol. 

Twrnamaint Rygbi’r Urdd 
Ddydd Iau, 21ain o Ebrill, cystadlodd dau 
dîm yn Nhwrnamaint Rygbi 7 bob ochr yr 
Urdd a gynhaliwyd yng Nghaeau Llandaf. 
Chwaraeon nhw yn wych a buon nhw o fewn 
trwch blewyn i gyrraedd y rownd 
gynderfynol. Roedd Mr Balbini a Mr Ifan yn 
falch iawn o’u hymdrechion! Diolch o galon i 
Mr Brice am helpu hyfforddi’r disgyblion a 
diolch i bawb a aeth draw i gefnogi. 

Cynlluniau Chwarae 
 

Mae Menter Iaith yn cynnal Cynllun 

Chwarae haf yng Ngarth  Olwg o 25ain o 

Orffennaf - 12fed o Awst rhwng 9:00yb tan 

17:00yh. Cost y sessiwn yw £18 y 

plentyn / £81 am y wythnos. I archebu lle 

plis cysylltwch y swyddfa 01443 407570. 

   Hefyd mae Cynlluniau yn rhedeg yn 

ardal Rhondda ac ardal Cynon. 

 

Mae'r Clybiau Carco yn parhau yn fywiog  

Clwb Carco Garth Olwg  £5.50 

Dydd Llun – Dydd Gwener 3:30-5:50  

 

Clwb Carco Evan James £5.50 y sesiwn  

Dydd Llun – Dydd Gwener 3:30 – 5:30  

 

Clwb Carco Dolau £5.50 y sesiwn 

Dydd Llun – Dydd Iau 3:30 – 5:30  
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant 

Chwaraeon 

Dyma lun o Bencampwyr Pontypridd. Maent 

yn edrych mlaen at dwrnamaint Yr Urdd yn 

Aberystwyth yn ystod mis Mai. 

  Ddydd Mercher y 13eg o Ebrill fe deithiodd 

disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 i Stadiwm 
Principality yng Nghaerdydd er mwyn 

cefnogi tîm rygbi’r ysgol yn y gystadleuaeth 

Rygbi 10 pob ochr Ysgolion Cynradd Cymru 

(Tlws John Rees).  Y gwrthwynebwyr oedd 

Ysgol Gymraeg Castell Nedd.  Ar ôl chwarae 
brwd, Castell Nedd aeth â hi, ond un cais yn 

unig oedd yn gwahanu’r ddau dîm ar 

ddiwedd y gêm.  Cafodd y chwaraewyr fedal 

arbennig ac mi fydd yr atgof o gael chwarae 
mewn stadiwm byd enwog yn aros yn eu 

meddyliau am byth!  Llongyfarchiadau 

mawr! 

Prosiect “Minecraft” 

Yn ystod tymor y Gwanwyn bu disgyblion o 

Flynyddoedd 1 a 2 yn brysur iawn yn cyd 

weithio gyda phlant o ysgolion eraill yr ardal.  
Fe aethon nhw i ymweld â Chastell Caerffili 

ac fe gawsant brofiadau o ffilmio sgript gan 

ddefnyddio sgrîn werdd, adeiladu dwngiwn 

yn defnyddio Mineraft a defnyddio Book 

Creator i greu  eu storiau eu hunain am Chi y 

ddraig.  
   Daeth cyn ddisgyblion i gyd-weithio gyda 

ni er mwyn helpu’r plant. Cynhaliwyd y 

gweithdy yn Ysgol Brynnau ac yna cafwyd 

diwrnod i ddathlu diwedd y prosiect  yn 
Ysgol Y Pant. Diolch i bawb am eu gwaith 

caled. 
 

Ymweliad Blynyddoedd 5 a 6 

Ddydd Iau Ebrill yr 21ain, fe aeth disgyblion 

Blynyddoedd 5 a 6 ar ymweliad ag 

Ysgol Uwchradd 
Pontypridd 

Trip Sgïo 

Yn ystod gwyliau’r Pasg roedd rhai 

disgyblion yn ffodus iawn i fynd sgïo yn 

Awstria. Yn ôl y straeon roedd y staff a’r 

39 o ddisgyblion i gyd wedi mwynhau. 

Dim ond un anaf bach eleni – diolch 

byth! 

   Mae’r daith ar gyfer y flwyddyn nesa 

wedi trefnu yn barod! Canada 2017!  

Beat the Street 

Fel mae ysgolion RCT yn gwybod, 

mae’r cyngor wedi cyflwyno menter 

newydd er mwyn annog pobl i gadw’n 

heini. Ar hyn o bryd mae blwyddyn 7 – 9 

wedi bod yn brysur yn hela’r mannau 

penodol o amgylch yr ardal i gasglu 

pwyntiau.  

   Dyma flwyddyn 9 yn seiclo ar y llwybr 

Taf er mwyn casglu pwyntiau! 

 

Llwyddiant Rhydychen 

Rydym yn hynod o falch o’n disgyblion i 

gyd yma yn Ysgol Uwchradd 

Pontypridd, ond mae’n rhaid llongyfarch 

dau ddisgybl yn benodol am eu 

llwyddiant gyda cheisiadau prifysgol. 

Eleni, ym mis Medi, bydd Zoe Brooks a 

Joseph Isingrini yn dechrau astudio ym 

mhrifysgol Rhydychen. Llwyddiant 

aruthrol iddynt yn sicr a dymunwn pob 

lwc iddynt am y dyfodol. 

Amgueddfa Cenedlaethol Cymru, er mwyn 

cymryd rhan mewn “Stomp” ar gyfer 

disgyblion ysgolion cynradd.  Roedd y 
“Stomp” yn rhan o Ŵyl Lenyddol Caerdydd.  

Yn cystadlu, roedd rhai o feirdd plant 

enwocaf Cymru ac roedd gofyn i’r 

disgyblion ddewis eu hoff gerdd ym mhob 
rownd.  Yr enillydd oedd Dafydd Emyr – 

dewis poblogaidd iawn ymysg y disgyblion, 

gan fod Dafydd wedi ymweld â ni yn yr 

ysgol yn ddiweddar!  Ar ôl hynny, fe aethom 

i Gastell Caerdydd er mwyn cymryd rhan 
mewn gweithdy ar fywyd yn y castell yn 

ystod Oes y Tywysogion.  Tra roedden yn 

cael ein cinio yn y castell, cynhaliwyd 21 

gun salute er mwyn dathlu penblwydd y 

frenhines yn 90.  Fe achosodd hyn gryn 

gyffro ymysg y plant ac fe welwyd rhai 
ohonynt ar raglen “Ffeil” y prynhawn 

hwnnw! 

 
Côr yr ysgol 

Mae côr yr ysgol wedi bod yn brysur yn 

ddiweddar.  Mi fuon nhw’n perfformio 

mewn cyngerdd i godi arian ar gyfer yr 
elusen “2 wish upon a star”, yn Eglwys 

Llantrisant ar Ebrill y 15fed – yng nghwmni 

Côr Godre’r Garth a Chôr y Tadau.  Hefyd 

ar yr ail ar hugain o Ebrill, mi fuont yn 

perfformio mewn cyngerdd yn yr Eglwys 
Babyddol ym Meisgyn, a hynny i godi arian 

ar gyfer Eisteddfod yr Urdd, Penybont 2017. 

 
Elusen y tymor 

Llwyddodd elusen “Cheeky Monkeys” i 

godi’r swm anrhydeddus o £1900.80 tuag at 

blant sy’n dioddef o gancr ym Mhrydain.  

Diolch o galon i bawb a gyfrannodd at yr 

achos teilwng hwn. 

Prosiect “Minecraft” 
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Ysgol Gwaelod y 
Garth 

Llantrisant (Tudalen 7) 

Trefnu peiriant diffibrilio i bentref 
Gwaelod y Garth 
Sicrhaodd Cymdeithas Rieni ac 
Athrawon Ysgol Gwaelod y Garth arian 
gan Grant Gymunedol ASDA gan 
sicrhau y gallai’r ysgol brynu peiriant 
diffibrilio i gymuned yr ysgol. Mae’r 
peiriant wedi ei osod yn y neuadd 
bentref leol. 
   Caiff y gymuned gyfan fudd o osod y 
peiriant pwysig hwn ac rydym yn falch 
iawn bod nifer fawr o’r gymuned, yn 
ogystal â staff yr ysgol, wedi cael eu 
hyfforddi i’w ddefnyddio. 
   Fe’i cyflwynwyd i’r ysgol gan Nerys 
Williams ar ran Calonnau Cymru.  
 
Eisteddfod yr Urdd 
Llongyfarchiadau mawr i bawb a 
wnaeth gystadlu yn yr Eisteddfodau 
eleni. Pob lwc i'r ddau parti dawnsio 
fydd yn cynrychioli Caerdydd a’r Fro yn 
y Fflint yn ystod yr hanner tymor. 
 
Cyngerdd  Elusen i godi arian at 
Eistedffod Genedlaethol y Fenni 2016 
Nos Fercher yr 20fed o Ebrill fe 
gynhaliwyd cyngerdd yng Nghapel 
Bethlehem, Gwaelod y Garth, i godi 
arian i Eisteddfod y Fenni. Canodd côr 
yr ysgol yn fendigedig gan godi’r tô. 
Cafwyd perfformiadau unigol arbennig 
oddi wrth Ana Gwen Wigley, Emily 
Baker, Mia Owen, Manon Neale ac Ela 
Williams. Da iawn bawb. 

Trefniadau blodau Dilwen Davies  

Noson lawen Macmillan yng Nglwb 

Gweithwyr Llanhari 

Priodas Ffion Hawkins a Mark Porter, 
Efail Isaf  (tudalen 7) 

Côr Ysgol Gwaelod y Garth 

Peiriant diffibrilio a brynwyd gyda Grant Gymunedol ASDA  

Côr Godre'r Garth mewn cyngerdd yn Eglwys 

Llantrisant ym mis Mawrth.  
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Chernobyl 

Bu un o wŷr Pentyrch ar ymweliad yn 

ddiweddar â llecyn o'r ddaear sydd wedi 

cael ei anrheithio gan ddyn - safle damwain 

Chernobyl yn yr Iwcraen. Hwn oedd 

trydydd ymweliad Eifion Glyn â'r safle a 

dyma rai o'i argraffiadau. 

   "Mynd i Chernobyl i wneud rhaglen 

deledu i nodi 30 mlynedd ers y ddamwain 

oeddwn i. Ro'n i wedi bod yno o'r blaen yn 

1990 ac wedyn yn 1996 ddeng mlynedd ar 

ôl y trychineb. A 'trychineb' ydi'r gair mae'r 

Iwcraniaid eu hunain yn ei ddefnyddio i 

ddisgrifio'r hyn wnaeth ddigwydd. Roedd 

Mikhail Gorbachev, pensaer dadfeiliad yr 

Undeb Sofietaidd yn dweud fod damwain 

Chernobyl yn Ebrill 1986 yn un o'r 

ffactorau wnaeth brysuro chwalfa'r hen 

ymerodraeth Gomiwnyddol.  

   Ond dan yr wyneb mae pawen yr hen 

arth Rwsiaidd yn dal mor brysur ag erioed 

yn ôl y bobol y bûm i'n ymwneud â nhw yn 

y brifddinas Kiev a'r cyffiniau. Does yna 

ddim amheuaeth, medden nhw, nad Rwsia 

oedd yn swcro drwg efo'r rhyfel cartre yno 

ac yn y Crimea yn 2014. Roedd rheolwraig 

y gwesty lle ro'n i'n aros yn Kiev yn hanu o 

Donetsk, y ddinas yn nwyrain y wlad a 

enwyd yn wreiddiol yn Hughesovka ar ôl y 

gŵr busnes o Gymro John Hughes yn y 

19eg ganrif. Mae fan'no yn agos â ffin 

Rwsia ac roedd hi a'i theulu wedi gorfod 

ffoi oddi yno ar ôl i'w brawd gal ei ladd yn 

ystod yr ymladd. Roedd hi'n deud bod y 

ddinas yn llawn tensiwn o hyd a bod rhwyg 

mawr rhwng dwyrain a gorllewin y wlad - 

y dwyrain yn hanesyddol yn osio tuag at 

Rwsia a'r gorllewin tuag at Ewrop. Mi gath 

9,000 eu lladd yn y rhyfel cartre ac roedd 

hi'n reit emosiynol gweld lluniau a 

chofadail unigol ym mhrif sgwâr Kiev i'r 

cant cyntaf gafodd eu lladd yn y 

gwrthdaro.  

   Mae'n rhaid i mi gyfadde hefyd fod 

damwain Chernobyl wedi cael effaith fwy 

dwfn ac eang ar y boblogaeth nag oeddwn i 

wedi feddwl. O ran natur, er gwaetha i mi 

dreulio fy oes yn newyddiadura, dydw i 

ddim yn sinic. Ond yn ystod fy 

ymweliadau yn y gorffennol ro'n i'n tueddu 

i weld yr Iwcraniaid yn tadogi y cyfan o 

feia'r wlad ar y ddamwain niwclear. Roedd 

yr economi yn racs oherwydd Chernobyl, 

roedd eu hiechyd yn fregus oherwydd 

Chernobyl ac yn y blaen ac yn y blaen. Ar 

ôl fy ymweliad y tro hwn mi wnes 

sylweddoli fod y trawma o ganlyniad i'r 

ddamwain wedi bod yn llawer mwy 

pellgyrhaeddol nag o'n i wedi ei ddirnad. 

Yn sicr mi adawodd y trychineb farc 

annileadwy ar y bron 150,000 gafodd eu 

symud o'r ardaloedd oedd yn ffinio â'r 

atomfa. 

   Un o'r rheiny oedd Tatyana Lukina, un o 

arweinyddion mudiad Mamau Chernobyl 

wnes i gyfarfod yn 1990. Roedd ymweld â 

hi a'i theulu yn un o'r blocia fflatia mawr 

ar gwr Kiev yn agoriad llygad. Roedd ei 

gŵr yn ddyn ifanc cryf yn ei breim. Ac 

roedd o wedi bod yn gweithio yn atomfa 

Chernobyl ac yn un o'r bobol fuodd yn 

ymladd i ddiffodd y tân eirias wedi'r 

ddamwain. Heddiw mae'n drueni ei weld 

yn fwndel o nerfau wedi colli ei bwyll ac 

yn llwyr ddibynnol ar ei deulu. Mae 

Tatyana wedi cael sawl llawdriniaeth fawr 

am amrywiaeth o fathau o ganser ac mae 

hynny'n wir am un o'i merched hefyd. 

Roedd hi ac un o'i merched yn sôn mewn 

modd graffig iawn am effaith gudd y 

trychineb. Am y gwawdio yr oedd 

ffoaduriaid Chernobyl yn ei wynebu yn eu 

cymdogaethau a'u hysgolion newydd. Y 

plant yn cael eu trin fel sgymyn bethau a 

gwahanglwyfion a'r rhieni yn byw 

bywydau unig ac ynysig. Ond roedd yna 

hefyd bynciau tabŵ meddai Tatyana megis 

y lefel uchel o hunanladdiadau ymysg 

dynion oherwydd eu hanallu rhywiol yn 

sgil y ddamwain yn ogystal â'r 

alcoholiaeth oedd yn rhemp drwy'r trwch. 

Do mi gês i agoriad llygaid.  Oedd, mi 

oedd yna lawer mwy o sgil effeithiau i'r 

ddamwain nag oeddwn i wedi ei 

ddychmygu a dydi rhywun ddim yn 

gwbod ei hanner hi."    

 

Ymddeol 

Mae Rhodri Gwynn Jones, Maesysarn, 

newydd ymddeol fel Cyfarwyddwr 

Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil 

Cymru, CECA (Cymru.) Dymunwn yn 

dda iddo ac mae’n siwr y bydd Wil, yr ŵyr 

bach, yn falch iawn o gael rhagor o amser 

chwarae gyda’i Daid. 

 
Marwolaeth 

Trist yw gorfod cofnodi colli un arall o 

frodorion yr hen Bentyrch ym marwolaeth 

Clive Betty, Rhesdai’r Hen Bost, Cefn 

Bychan, yn 84 mlwydd oed. Yn y 

blynyddoedd diweddar, roedd yn 

gyfarwydd i lawer fel hynafgwr 

hamddenol arferai gerdded ar bob tywydd 

i’r siopau, gan loetran am sgwrs yma a 

thraw a mwynhau dishgled o de yn siop 

Spar cyn troi sha thre. 

   Mewn teyrnged ddidwyll iddo yn 

Amlosgfa’r Ddraenen Wen bu Don 

Llewellyn yn sôn am y profiad o gydoesi â 

Clive, gan dystio i’r cymeriad triw a 

threiddgar fu’n rhan o fywyd yr hen 

Bentyrch. Yn gyn-ddisgybl o’r ysgol yn y 

pentref ac ysgol ramadeg yr Eglwys 

Newydd, treuliodd Clive Betty ei yrfa’n 

gweithio ar y rheilffyrdd, ac eithrio’i 

gyfnod yn yr awyrlu. Bu hefyd yn gôl-

geidwad diogel i dîm socer y pentref ac yn 

fowliwr cyfrwys i’r tîm criced.  

   Clive oedd yr olaf o drigolion gwreiddiol 

Cefn Bychan i fod yn parhau i fyw yno, 

gan gynrychioli’r to hwnnw oedd yn 

gyfarwydd â’r holl gyfrinachau lleol – 

megis yr hen siafftiau cloddio fel “Twll y 

Cythrel” a thymhorau casglu cnau cyll a 

chastan ar hen lwybr y ffordd sy’n cyd-

redeg â Heol Goch.  

   Ymunodd cynrychiolaeth deilwng o’r 

teulu, pentrefwyr a’i gymdogion o Gefn 

Bychan, mewn dathliad dyneiddiol dan 

arweiniad Lorraine Barrett, y cyn aelod o’r 

Cynulliad sydd bellach yn weinydd 

achlysuron o’r fath.  

   Roedd Clive yn un o bedwar o blant, ac 

mae ei chwaer, Jean, a’i theulu’n parhau i 

fyw’n lleol, tra bod chwaer arall yn 

Awstralia. Estynnwn ein cydymdeimlad â’r 

holl deulu.  

 

Clwb y Dwrlyn 

Noson o atgofion gafwyd ym mis Mawrth 

pan ddangosodd Penri  fideos o rai o 

ddigwyddiadau cofiadwy’r gymdeithas er 

ei sefydlu yn 1979. ‘Roedd yr amrywiaeth 

yn anhygoel - o’r tripiau sgio, y dramau, y 

sgetsus, y teithiau cerdded a’r prynhawnau 

hwyl i’r teulu yn ysgol Creigiau. Mae’n 

siwr bod nifer o’r gynulleidfa wedi 

anghofio iddynt gymryd rhan mewn 

cynifer o weithgareddau heb sôn am fedru 

adnabod eu hunain yn edrych mor ifanc!  

   Diolch i Penri yn arbennig am gasglu’r 

archif bwysig yma a danlinellodd unwaith 

eto pa mor ffodus rydyn ni yng Nghlwb y 

Dwrlyn  ein bod wedi cael cymaint o hwyl 

wrth gymdeithasu. 

   Fis Ebrill, teitl y noson oedd “ Troi’r 

Byrdde’ - Beti George yn cael ei holi gan 

Huw Llywelyn Davies.”  Mae pawb yn 

mwynhau rhaglenni Beti ond ar y noson 

yma tro Huw oedd ei holi hithau - dyna 

ddau feistr ar eu crefft yn cwrdd. Cafwyd 

noson ddifyr iawn - holi treiddgar ac 

atebion didwyll a gonest. Wrth ateb, 

soniodd Beti am ei magwraeth, ei amheuon 

am gapelyddiaeth, ei hoffter o gerddoriaeth 

a’i gyrfa fel darlledwraig. Yn ddiffuant 

iawn eglurodd pam bod angen codi 

ymwybyddiaeth ac ymgyrchu i wella’r 

ddarpariaeth ar gyfer y cyflwr Alzheimer. 

Diolch i Beti a Huw am noson arbennig o 

gofiadwy.  

 
Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Anwen merch Gwyneth 

Lewis, Lôn y Fro ar ei dyweddiad ag 

Edward Pritchard-Rowlands, Fferm Melin 

Esgob, Llandyfrydog, Sir Fôn. Mae Anwen 

yn gweithio i'r BBC ar raglen Wales Today 

ac Edward yn feddyg teulu ym Mhenarth. 

Maent wedi ymgartrefu ym Mhontcanna a 

dymunwn yn dda iddynt eu dau. 

 
Marathon Llundain 

Llongyfarchiadau gwresog i Bethan 

Griffith a Carol Owen ar gwblhau 

Marathon Llundain. Tipyn o gamp ac fe 

lwyddodd y ddwy i godi dros £2,000 i’r 

NSPCC. Gwych! 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Croeso i’r Pentref 

Mae’n braf cael croesawu rhagor o Gymry 

Cymraeg i’r pentref. Mae Adam a Lowri 
Gravel wedi ymgartrefu ar stad Nantcelyn. 
Mae Adam yn enedigol o Aberpennar a 

Lowri yn hanu o Llanddarog. Mae’r 
ddau’n dysgu yn Ysgol Gyfun Cwm 

Rhymni.  Yr un yw’r croeso i Ifan Glyn a 
Rosanna Stenner sydd wedi ymgartrefu yn 

Waunhir. Pobl leol yw Ifan a Rosanna, y 
naill o Bentyrch a’r llall o’r Creigiau. Mae 

Ifan yn Gyfarwyddwr Cymru o 
Ffederasiwn y Meistri Adeiladu a Rosanna 

yn Seicolegydd Addysgol yn y Rhondda. 
Croeso cynnes iawn i’r ddau gwpl i’r 
pentref. 

 
Priodas  (llun tualen 4) 

Llongyfarchiadau gwresog i Mark Porter a 
Ffion Hawkins, Heol y Ffynnon, ar eu 

priodas ar Ebrill 7fed yng Ngwesty Coed y 
Mwstwr. Y gwas priodas oedd Llŷr Evans, 

ffrind Mark, a’r morynion oedd Teleri 
Hawkins Jones, chwaer Ffion, ac Elliw, 

merch Mark a Ffion. Mae Mark a Ffion yn 
dysgu yn Ysgol Gyfun Garth Olwg. Pob 

dymuniad da i chi eich dau. 
 
Siop y pentre’ yn newid dwylo 

Mae wedi dod yn amser ffarwelio â’r teulu 

fu’n rhedeg siop y pentref am ddeuddeg 
mlynedd. Mae’r arwydd AR WERTH 

wedi bod uwchben drws y siop ers tro ond 
o’r diwedd daeth prynwr sy’n enedigol o 

Dde India i brynu’r busnes. Byddwn ni, y 
Cymru Cymraeg, yn gweld colli’n sgwrs 

ddyddiol yn iaith y nefoedd. Mae Owen a 
Joanne wedi ymdrechu i gefnogi busnesau 

lleol a chadw cyflenwad o gardiau a 
nwyddau Cymreig yn y siop. Rwy’n deall 

fod Owen, Joanne a Jessica yn symud i 
Lanharan am gyfnod. Dymunwn yn dda i 
chi eich tri i’r dyfodol gan ddiolch o galon 

i chi am eich gwasanaeth diflino i’r 
pentrefwyr ar hyd y blynyddoedd. 

 
Merched y Wawr 

Lowri Cooke oedd ein siaradwraig wadd 

yng nghyfarfod mis Ebrill o ferched y 
Wawr. Fe siaradodd gydag afiaith am ei 

magwraeth yng Nghaerdydd - yn ddisgybl 
yn Ysgol y Wern ac Ysgol gyfun Glantaf. 

Cafodd gyfnod hapus a llewyrchus yn y 
Coleg a dechreuodd ei gyrfa yn 

ymchwilydd gyda’r BBC. Penderfynodd 

ar ôl cyfnod o weithio fel ymchwilydd 
fynd yn llawrydd. Gwelir hi’n gyson ar 

raglenni “Prynhawn da” a “Heno” yn 
adolygu ffilmiau. Mae Lowri’n dipyn o 

awdurdod ar fwyta hefyd a cheir colofn 
fisol yn Y Dinesydd ganddi o dan y teitl 

“Bwytai Merch y ddinas”. Mae wedi cael 

cynnig hefyd i olygu cylchgrawn Saesneg 
am fwydydd a bwytai. Bu’n byrlymu 

siarad yn frwdfrydig am ei gwaith a’i 
magwraeth. Ymfalchïodd ei bod yn wyres 

i’r Bardd W.D.Williams, Y Bermo. Tua 
diwedd y sgwrs ymdawelodd wrth sôn am 

farwolaeth annhymig ei mam ac am y 
ddamwain echrydus a ddioddefodd hi 

ychydig flynyddoedd yn ôl. Noson 
ddiddorol dros ben. 

   Trefnodd Cangen y Garth ar y cyd ag 
aelodau Cangen Radur gyngerdd gan Gôr 
Hen Nodiant a Chôr Ysgol Gwaelod y 

Garth nos Fercher, Ebrill 20fed yng 
Nghapel Bethlehem, Gwaelod y Garth. 

Cafwyd cyngerdd o safon ac mae’n debyg 
y codwyd dros £1000 tuag at Eisteddfod 

Genedlaethol y Fenni. 
 
Y TABERNACL 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 
Ann, Huw ac Elis Rees, Bryn Sadler ar 

golli tad Ann ddiwedd mis Mawrth. Yr un 
yw ein cydymdeimlad i deulu Sara 

Thomas, Pentre’r Eglwys ar golli ei thad 
yn ddiweddar. 

 
Adferiad iechyd buan 

Dymunwn adferiad iechyd buan i Geraint 

Rees, Emlyn Davies ac Iwan West sydd 
wedi treulio peth amser yn yr ysbyty yn 

ystod mis Ebrill. 

 
Bedydd 

Fore Sul, Ebrill 24ain bedyddiwyd 

Llywelyn Teifi, mab Hywel a Gwenfair 
Gruffudd a brawd bach Teilo. 

Gweinyddwyd y bedydd gan hen fodryb 
Llywelyn, Y Parchedig Lona Roberts. 

Roedd yn braf cael croesawu teulu a 
ffrindiau Hywel a Gwenfair i’r Oedfa. 

 
Teulu Twm 

Dymunwn bob hwyl i aelodau Teulu 

Twm sydd yn mynd i Dresaith ar 
benwythnos Mai 6ed tan yr 7fed. 

 
Ail-agor y Capel 

Cynhelir Oedfa arbennig i’r teulu cyfan i 
ddathlu ail-agor y Capel, fore Sul, Mai 

15fed. Ceir eitemau gan griw Teulu Twm, 
Parti’r Efail, Côr yr Einion ac eraill. Bydd 

bwffe i ddilyn yr Oedfa. 
 
Merched y Tabernacl 

Teithiodd nifer dda o aelodau Merched y 
Tabernacl i Theatr y Sherman nos Fawrth, 

Ebrill 19eg i weld drama’r Theatr 
Genedlaethol “Mrs Reynolds a’r Cena 

Bach”, cyfieithiad gan Mike Povey o 
ddrama Gary Owen. Roedd yn ddrama 

bwerus yn sôn am ragfarnau ar sail oed, 
ac yn amlygu’r pegwn rhwng y 
breintiedig a’r difreintiedig. Cafwyd actio 

grymus iawn gan Sue Huws fel Mrs 
Reynolds a gafodd ei gardd wedi difrodi 

gan Jay, y cenna bach a chwaraewyd yn 

gofiadwy gan Siôn Emyr. 
   Cafwyd gwrthdaro parhaus rhwng y 

ddau gymeriad gan bortreadu byd parchus 
Mrs Reynolds a chefndir heriol ac 

anffodus Jay. Mae’r sefyllfa’n newid tua 
diwedd y ddrama ond gwell peidio â 

datgelu gormod rhag ofn fod yna 
ddarllenydd sydd heb eto weld y 

perfformiad. 
   Diolch i Gwen am drefnu’r daith i’r 

theatr i ni. Mae’n siŵr fod ambell un 
ohonom wedi dysgu “Geirfa newydd” gan 
fod iaith go fras wedi disgyn ar ein 

clustiau yn ystod y perfformiad. 
 
Trefn yr oedfaon ar gyfer Mis mai 

Mai 1af Y Parchedig Gethin Rhys a Helen 
Prosser 

Mai 8fed Sul Cymorth Cristnogol 
Mai 15fed Dathlu ail-agor y Capel 

Mai 22ain Mr Emlyn Davies 
Mai 29ain Mr Allan James 

CANTORION  CREIGIAU 
 

Cafodd y côr wahoddiad i ganu mewn 

gŵyl yn Amsterdam yn ddiweddar, lle 
buom yn canu a chymdeithasu gyda 

chorau eraill o bob rhan o Ewrop. Fel yr 
unig gôr o Gymru a’r Deyrnas Gyfunol a  

gymerodd ran, fe benderfynom 
adlewyrchu’n diwylliant drwy ganu 

rhaglen o ganeuon yn y Gymraeg yn 
bennaf. Ar ddiwedd y cyngherddau fe 

ymunom â'r corau eraill i ganu ‘Twlpen 
aut Amsterdam' yn yr iaith Iseldireg. 

   Yn ddiweddar bu pump o’n cantorion 
yn cymryd rhan mewn rhaglen ar Radio 
Cymru,  'Fy Rhaglen I'. Dros gyfnod o 

ryw 10 munud, un bob nos, siaradodd pob 
un am hanes y côr a’u profiadau gyda 

Chantorion Creigiau.. 
   Cynhaliwyd te parti yng nghartref Mair 

Roberts (arweinyddes y Côr) a'i gŵr, 
Elwyn Tudno Jones, brynhawn Sadwrn y 

9ed o Ebrill. Roedd yn brynhawn 
llwyddiannus a phawb wedi mwynhau. 

   Ers i ni ddychwelyd o Amsterdam, 
rydym wedi bod yn ymarfer ar gyfer 

cyngherddau’r haf - ym Mryn Buga, 
(Usk) ddydd Gwener yr 20ed o Fai tuag at 
yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni; y 

noson ganlynol, Sadwrn yr 21ain o Fai yn 
Eglwys Sant Marc, Gabalfa, Caerdydd 

mewn cyngerdd ar y cyd gyda Chôr 
Meibion o Fictoria, Awstralia a dydd 

Gwener yr 17eg o Fehefin yng Nghlwb 
Bowlio Pontyclun. 

   Mae gennym le i aelodau newydd ym 
mhob un o’r adrannau, yn enwedig gyda’r 

dynion -Tenor a Bâs; croeso i chi ymuno â 
ni mewn ymarfer ar unrhyw nos Sul yn 
Ysgol Gynradd y Creigiau am 7.30 pm. 

   Cewch ragor o fanylion gan unrhyw 
aelod côr neu gan Julia Winkler 

(Cadeirydd) :  julesajwe@aol.com 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Eilonwy : Atgofion 
Personol 

Mae dwy angladd yn aros yn fyw yn y cof 

a hynny am yr un rheswm, rheswm sydd 

braidd yn annisgwyl. Yn syml, nid oeddwn 

yn bresennol yn y naill wasanaeth 

angladdol na’r llall. Bu ewyrth annwyl 

iawn farw rai blynyddoedd yn ôl adeg 

gwyliau teuluol yn Ffrainc ac yn lle 

aildrefnu pob dim (gyda sêl bendith y 

teulu) es i eistedd yn dawel yn eglwys St. 

Emilion ar union awr y gwasanaeth 

swyddogol. Ddechrau’r flwyddyn bu farw 

Eilonwy Jones (Jenkins gynt) a fu’n cyd-

ddysgu â mi yng Nghaerffili cyn iddi 

symud i Ysgol Llanhari lle bu’n ddirprwy 

brifathrawes yn y pen draw. Ddydd ei 

hangladd roeddwn dramor unwaith eto ac 

ar awr y gwasanaeth coffa iddi yng nghapel 

Minny Street, yn dilyn patrwm St. Emilion, 

eisteddais yn dawel ar lan y môr yn hel 

atgofion pleserus am flynyddoedd 

Caerffili.  

Ni fyddai Lon yn diolch i mi am restru’r 

cryfderau lu y bydd eraill yn ddidwyll 

deyrngarol wedi sôn amdanynt. Yn fras, pe 

bai rhywun yn gofyn i mi beth yw gwir 

ystyr yr ymadrodd ‘athrawes wrth reddf’, 

peth digon anodd fyddai cynnig ateb sy’n 

cwmpasu’r prif elfennau mewn dull 

dadansoddol gyfleus. Ac eto i’r sawl a fu’n 

ddigon ffodus i gydweithio â Lon ni fyddai 

angen unrhyw ddiffinio cymhleth ond ei 

chynnig fel enghraifft. Roedd cenedlaethau 

o ddisgyblion wedi elwa ar ei doniau, ei 

hymroddiad diflino a’i chryfder 

egwyddorol. Yn ystod y wledd, adeg ei 

phriodas â T.J. Rhys Jones, traddodwyd 

araith dwymgalon yn croesawu Lon i’r 

teulu estynedig. Mae blynyddoedd ers 

hynny, ac ni allaf ddwyn i gof union gyd-

destun y sylw ond cofiaf yn glir y cyfeiriad 

at bersonoliaeth Lon pan ‘addaswyd’ 

cymal Beiblaidd. Roedd y camddyfynnu yn 

ddamhegol o arwyddocaol ac yn deyrnged 

addas a haeddiannol i un a fu’n gymeriad a 

chyd-weithiwr mor hoffus a sylweddol. 

Mynnwyd un tro fod Lon yn ‘Ddynes a 

osodwyd ar fryn na ellid ei chuddio’. 

Allan James    

Gohebydd y mis: Allan James 
 
Penblwydd hapus 
Cyfarchion cynnes oddi wrth ddarllenwyr 
y Tafod i Gethin Ellis, ein cardiolegydd 
lleol, a oedd yn dathlu pen-blwydd 
arbennig ddechrau mis Ebrill. Gwyddom 
yn dda am ei yrfa lewyrchus fel meddyg, 
ond faint ohonoch chi a wyddai fod Gethin 
yn or-nai i actor arbennig iawn? Ie, yr 
hynod Hugh Griffith a enillodd Oscar am 
ei berfformiad yn y ffilm Ben Hur. Oes 
gennych chi atgofion amdano Gethin? 
Efallai y gallech eu rhannu rywdro â’r 
darllenwyr. Roedd nain Gethin, Ellen 
Rogers-Jones, hefyd yn actores o fri – 
bydd rhai ohonoch yn ei chofio ar Pobl y 
Cwm.  
 
Pob llwyddiant 
Pob llwyddiant i’r disgyblion canlynol o 
ardal Llantrisant a fydd yn cynrychioli 
Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg 
Llantrisant yn Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd yn y Fflint y mis nesa: 

Geraint Barnes – Llefaru Blwyddyn 2 ac 
iau 
Ifan Gruffudd Roberts – Llefaru 
Blwyddyn 3 a 4 
Alys Thomas ac Ela Edwards – Deuawd 
Blwyddyn 6 ac iau 
Alys Thomas – Unawd Blwyddyn 5 a 6, 
Llefaru Blwyddyn 5 a 6 ac Unawd Alaw 
Werin Blwyddyn 6 ac iau. 

Byddwn yn gobeithio gweld rhai ohonoch 
o leia ar y teledu ddiwedd Mai neu 
ddechrau Mehefin! Pob lwc. 
 
Merched y Wawr, Cangen 
Tonysguboriau  (Llun tudalen 4) 
Mae sawl aelod talentog o'r gangen wedi 
bod yn ein difyrru yn ystod y flwyddyn a 
tro Dilwen Davies oedd hi y mis hwn. 
Cawsom weld lliwiau'r gwanwyn ar eu 
gorau yn y trefniadau blodau baratowyd 
gan Dilwen - mae ganddi'r ddawn i wneud 
i’r dasg o drefnu'r blodau a dail edrych yn 
hawdd iawn! Cafwyd 'ocsiwn' o'r 
trefniadau ar y diwedd a doedd dim diffyg 
cynigion i’w prynu. Byddwn yn parhau 
gyda'r thema o flodau a phlanhigion yn ein 
cyfarfod ym mis Mai wrth gael taith o 
amgylch Gerddi Dyffryn. Mae croeso i 
eraill ymuno a ni ar Fai 18fed - byddwn yn 
cwrdd yno am 11.00. 
 
Te prynhawn   
Cynhelir te prynhawn yn Neuadd 
Gymunedol Pont-y-clun, ddydd Sadwrn, 
Mai 21ain rhwng 2.30-4.30 pm. Mynediad 
yn £3 ac yn cynnwys diod a chacen – bydd 
cacennau eraill ar werth, gan gynnwys pice 
y bydd Eluned Davies-Scott yn eu paratoi 
yn y fan a’r lle! Bydd yr elw yn mynd tuag 
at Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith 
Cymru 2017. Bydd dwy gystadleuaeth i’r 
plant. Os ydych ym mlwyddyn 2 neu’n 

iau, y dasg yw paratoi dwy fisgeden a’u 
haddurno ymlaen llaw.  Cystadleuaeth 
blynyddoedd 3 – 6 yw paratoi dwy gacen 
fach/cupcake a’u haddurno ymlaen llaw. 
(A pheidio â'u bwyta cyn i’r beirniad eu 
gweld!) 
 
Anrhydedd i Wyddonydd 
Llongyfarchiadau i Guto Roberts, 
Maesyraul, fydd yn derbyn Medal 
Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 
Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, am 
ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
 
Cyngerdd 
Cafwyd noson hyfryd yn Eglwys Gatholig 
All Hallows Meisgyn nos Wener 22 Ebrill 
i hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd 2017 ac i godi arian i’r ŵyl a fydd yn 
cael ei chynnal ym Mhen-coed ymhen y 
flwyddyn. Agorwyd y noson yn hyfryd a’i 
chloi gan Gôr Ysgol Gynradd Gymunedol 
Gymraeg Llantrisant, a chafwyd eitemau 
rhagorol hefyd gan Gôr Ysgol Gynradd 
Gymraeg Llanhari, Côr Tadau Trisant, a 
chan unigolion dawnus o Ysgol Gyfun 
Llanhari. Un o uchafbwyntiau’r noson 
oedd cael clywed cywydd croeso’r 
Eisteddfod, a gyfansoddwyd gan Gwynfor 
Dafydd, disgybl chweched dosbarth yn 
Ysgol Gyfun Llanhari, yn cael ei gyflwyno 
gan y bardd ei hun. Cyflwynwyd y noson 
yn hwylus a phroffesiynol gan Lowri 
Roberts a chafwyd cyfle i gymdeithasu ar 
y diwedd dros baned a chacen. Diolch i 
bawb a fu’n trefnu ac i bawb a fynychodd 
ac a gefnogodd y noson. 
 
Llongyfarchiadau 
Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol 
mai’r Dr Guto Roberts o Lantrisant fydd 
yn derbyn Medal Wyddoniaeth a 
Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Sir 
Fynwy a’r Cyffiniau 2016 am ei gyfraniad 
hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Ar ôl gyrfa lwyddiannus ar staff 
Prifysgol Morgannwg, treuliodd Guto 
flynyddoedd lawer yn hyrwyddo 
dealltwriaeth y cyhoedd o wyddoniaeth a 
thechnoleg yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  
Bydd yn derbyn y fedal mewn seremoni yn 
ystod wythnos yr Eisteddfod yn y Fenni. 
Llongyfarchiadau cynnes iddo. 
 
Codi arian i Macmillan 
Cafodd Grŵp Macmillan Pont-y-clun a'r 
ardal wythnos brysur yn ddiweddar. Bu 
rhai o'r gwirfoddolwyr yn mwynhau 
sesiwn Ukuleles yn Neuadd Dewi Sant 
ddydd Sadwrn 16fed Ebrill tra'n codi 
arian. Yna, yn llai diddorol, ond cystal o 
ran codi arian, yn sefyll gyda bwcedi 
casglu yn Tesco Tonysguboriau. Nos 
Sadwrn 22ain Ebrill cynhaliwyd noson 
lawen yng Nglwb Gweithwyr Llanhari 
gyda pherfformiadau gan ddisgyblion o 
Ysgol y Pant, côr y 'Vocelles', Julie Croad 
a'r digrifwr proffesiynol Nicky Smiles. 
Daeth cyfanswm yr arian a godwyd o'r tri 
gweithgaredd i dros £2,000. 
 
Y mis nesaf 
Anfonwch eich newyddion ar gyfer colofn 
y mis nesaf at Ceri Morgan os gwelwch yn 
dda - Mark.Morgan19@btinternet.com 

TONTEG  

Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn â Glenys Unnett a'r teulu 

ar golli brawd ifanca Glenys yn 

ddisymwth. Rydyn yn meddwl amdanoch 

ar amser mor drist. 

 

Symud Tŷ 

Dymuniadau gorau i Gill a Jeff Williams 

sy'n symud o'r Dell i Penycoedcae. Diolch 

yn fawr i Gill am ddosbarthu Tafod Elái ac 

am gyfrannu newyddion y pentref. Bydd  

Rhys a Rhiannon Llywelyn yn cymryd 

drosodd  y gwaith o ddosbarthu. 

mailto:Mark.Morgan19@btinternet.com
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Cylch Caerdydd 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

PONTYPRIDD 
 Tymor y ‘Rheum x hybridum’ 

Mae rhywbeth eithaf ‘hen ffasiwn’ am dyfu 

riwbob ond rwy’n eitha balch o weld y dail 

gwyrdd a’r coesau coch yn ymddangos yng 
ngwaelod yr ardd tua’r adeg yma o’r 

flwyddyn. 

   Mae’n blanhigyn sy’n perthyn i ddail tafol 
a sorrel. Credir iddo ddod o Tseina yn 

wreiddiol lle cafodd ei ddefnyddio'n 
feddyginiaethol. Daeth ar siwrne i Ewrop ar 

hyd y ffordd Sidan; gan ei fod yn cael ei 

gludo drwy brothladdoedd Aleppo a Izmir 
daeth i'w adnabod fel riwbob Twrciaidd. 

Mae hefyd wedi tyfu'n wyllt ar lan afon 

Volga. Roedd y gost yn uchel yn Ewrop gan 
ei fod yn cael ei allforio o bell ac yn cael ei 

gyfrif mor werthfawr â pherlysiau, sbiesys, 

saffron a opium.  
   Mae cyfeiriadau amdano yn Ewrop yn y 

18fed ganrif cynnar yn cofnodi ei ddefnydd 

fel ffisyg ar gyfer rhwymedd. Cafodd ei 
dyfu yn addurniadol gan arddwyr Prydain a 

Ffrainc a chafodd y frenhines Fictoria un 
math o riwbob ei enwi ar ei hôl ar ei choroni 

yn frenhines. 

   Cychwynwyd ei ddefnyddio fel deunydd 
bwyd yn Ffrainc gyda chyfeiriad cyntaf ato 

mewn tartenni a pasteiod yn 1778. Trwy 

ddamwain a hap dysgwyd am dyfu riwbob 
trwy ei fforsio pan gladdwyd coronau mewn 

sbwriel gardd wrth glirio ffos yn Ngerddi 

Ffisig Chelsea yn 1817. Pan gliriwyd y 
pridd yn ddiweddarach daeth egin lliwgar i'r 

golwg. Arweiniodd hyn at dyfu riwbob 

mewn siediau tywyllwch cynnes gan 
ddefnyddio siediau ar gyfer tyfu madarch ar 

y dechrau cyn adeiladu rhai ar gyfer eu 
pwrpas. Erbyn1880s Swydd Efrog oedd prif 

ardal tyfu gyda'r triongl rhwng Leeds, 

Bradford a Wakefield yn dod yn enwog am 
dyfu riwbob cynnar gyda'u amodau 

hinsoddol addas. Bob tymor aeth tunelli 

lawer i farchnad Covent Garden ar y 
'Rhubarb Express'. Mae 70% o riwbob yn 

dal i ddod o'r ardal hon. 

   Mae angen coginio riwbob i'w wneud yn 
fwytadwy gan ddefnyddio tipyn o siwgr i 

ddod dros y blas siarp; ei rostio yw’r ffordd 

orau i’w goginio. Mae’n wych ar gyfer 
pwdinau swmpus fel crymbl, pwdinau wedi 

stemio, tarten a streusel. Hefyd ar gyfer 
pwdinau mwy ysgafn fel jeli, sylabyb, 

granita a compot. Mae rhiwbob yn 

partneru’n llwyddianus gyda mefus, sinsir, 
fanila, sudd oren, cardamom a dwr rhosyn. 

Mae'n dda gyda iogwrt ac ar ben muesli. 

    Mae hefyd yn dda gyda rhai bwydydd 
sawrys fel porc, mecryll ac eog. Gellir ei 

biclo yn ysgafn gyda sudd lemwn i'w weini 

mewn salad gyda radish a ffenigl, oren neu 
gellyg a cnau cyll. 

   Am frecwast arbennig (heb gyfri’r 

caloriau!), triwch wedi ei rostio mewn 
menyn sydd wedi ei gymysgu gyda hadau 

fanila a siwgr eisin yan ei roi ar ben brioch 
sydd wedi ei dostio gyda siwgr eisin. Mae’r 

rysáit canlynol yn ffordd ddiddorol a blasus 

o’i weini gyda porc: 
 

Porc gyda phwdin gwaed a riwbob (ar 

gyfer 4-6 person)  (Lluniau tudalen 16) 

2 ffiled o borc (tua 350g yr un) 

sudd hanner lemwn 
 250g pwdin gwaed heb y croen a’i dorri’n 

sleisys  

 12 sleisen o gig moch brith tenau 
 1 llwy fwrdd o olew  

1 llwy fwrdd o fêl meddal 
 300g riwbob wedi dorri’n ddarnau 5cm ar y 

groeslin  

 200ml stoc llysiau 
 2 llwy fwrdd crème fraiche 

 

1.Ffwrn ar 190C/ffan 170C/nwy 5. 
Holltwch y porc ar eu hyd i’w agor allan fel 

llyfr. Curwch gyda rholbren i’w gael yn fwy 

gwastad yna ei daenu gyda halen, pupur a 
sudd lemwn.  

Llenwch y porc gya’r pwding gwaed yna 

plygwch y cig drosto. 
 2. Lapiwch y cig moch o amgylch y porc, 

rhowch mewn tun rhostio a’i ysgeintio gyda 
olew cyn eu goginio am 30 munud. 

3. Yn y cyfamser cynheswch y mêl mewn 

sosban yna cymysgwch y riwbob i mewn. 
Ychwanegwch i’r tun rhostio gyda’r porc 

a’i goginio am 10-12 munud ychwanegol 

(dylai’r riwbob fod yn dyner a’r cig moch 
yn frown). Rhowch ar blât a’i gadw’n 

gynnes. 

 4. Gwnewch y saws trwy ychwanegu’r stoc 
i’r tun rhostio a’i ddod ag ef i'r berw gan 

grafu gwaelod y tun i gael y sudd sydd yno 

Pwyllgor Apêl Eisteddfod yr Urdd 2017 

Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i’r 

Noson Pitsa a Rasys Ceffylau nos Wener, 

15 Ebrill.  Erbyn hyn, rydym wedi codi 
bron £2,000. 

 

Y ddau ddigwyddiad nesaf fydd: 
Noson bingo dwyieithog – Neuadd bingo 

oedd y Savoy ar un adeg ac felly gobeithir 
bydd pobl Tonyrefail yn dod ma’s i hel 

atgofion a chodi arian i Eisteddfod yr Urdd 

ar yr un pryd – nos Wener, 20 Mai am 7pm. 
Noson gomedi – Mae cwmni theatr Avant 

yn cynnal gŵyl o’r enw Festyrefail ym mis 

Gorffennaf ac fel rhan o’r ŵyl bydd noson 
gomedi yng nghwmni Bethan Roberts o’r 

Gilfach Goch a’i chyfeillion yng Nghlwb y 

Gweithwyr, Tonyrefail ar nos Wener, 8 
Gorffennaf am 7pm.  Noson Saesneg fydd 

hi ond bydd yr elw i gyd yn mynd i 

Eisteddfod yr Urdd. 
   Dilynwch ni ar facebook - https://

www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/. 
Hefyd, bydd gan y pwyllgor fwrdd yn y 

Cinio Mawreddog i godi arian i’r 

Eisteddfod ar nos Wener, Mehefin 17eg yng 
Ngwesty’r Fro.  Bydden ni’n dwlu cael eich 

cwmni felly rhowch wybod os byddwch chi 

eisiau tocyn. 

Colofn Blasus ac Iachus 

Merched y Wawr 
Diolch o galon i Gwen Griffiths am ei 
chroeso yng Nghrochendy Nantgarw ym 
mis Mawrth. Bydd y gangen yn cwrdd nos 
Iau, 12fed o Fai yn Festri Capel Sardis am 
7.30 pan ddaw Angharad Merwah i siarad 
am ‘Saris’. 
   Ym mis Mehefin fe fydd Mari Rhys yn 
arwain sesiwn yoga a ‘meddwlgarwch’. 
Dewch i fwynhau ac ymlacio nos Iau 
Mehefin 9fed. 
 
Pen y daith 
Llongyfarchiadau i'r Parch Aled Edwards, 
Cilfynydd ar gwblhau Marathon Llundain 
am y tro cyntaf. Buodd yn trafod y profiad 
ar ‘Pnawn Da’ ddiwrnod ar ôl ei gamp. Er 
iddo droi ar ei bigwrn 5 milltir mewn i ‘r 
ras fe lwyddodd i gyrraedd y llinell derfyn. 
Nid yw rhedeg marathonau yn ddiethr iddo 
- mae e wedi cwblhau rhai Manceinion a 
Berlin. Roedd yn codi arian ac 
ymwybyddiaeth o'r elusen Cynnal. 
 
Llongyfarchiadau 
Pen-blwydd hapus hwyr i Rhys Lloyd, Parc 
Graigwen sydd wedi dathlu pen blwydd 
nodedig yn ddiweddar. 
   Mae Osian Williams, mab Alun a Bethan, 
Heol Tyfica wedi dyweddïo â Nikki Pope 
yn wreiddiol o Gaerlyr. Mae hi'n byw nawr 
yn Efrog Newydd. Yn rhamantus iawn fe 
wnaethon nhw ddyweddïo yn Central Park 
yn ystod gwylie’r Pasg. Pob dymuniad da. 
 
Brysiwch Wella 
Gwellhad buan i Megan Davies, Graigwen 
sydd wedi cael clun newydd yn ddiweddar. 
Brysiwch wella i chi gael mynd nôl at y 
garddio, Megan. 
 
Clwb Llyfrau 
Cyfrolau clasurol i blant yn Saesneg sydd 
dan sylw yn y cyfarfod nesa yng Nghlwb y 
Bont am 8.00 nos Fawrth Mai 19eg.  Ym 
Mehefin byddwn yn cwrdd nos Fawrth 
Mehefin 18fed. Cyfle i hel atgofion ac i ail 
ddarllen clasuron i blant yn y Gymraeg. 
 
Sioe i blant  
Mae Pwyllgor Apêl Pontypridd Eisteddfod 
yr Urdd 2017 yn trefnu digwyddiad i blant 
yng Nghlwb y Bont fore Sadwrn Mai 14eg 
am 11.30yb. Pris mynediad yw £5.  Martyn 
Geraint fydd yn croesawu plant dan 8 i fore 
o’i hwyl arferol. Yn ei gynorthwyo bydd ei 
nai, Huw sy’n gyfarwydd i’r plant ar Cyw. 
   Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag 
aelodau o’r Pwyllgor Apêl. 

ar ôl coginio’r cig. Chwisgiwch y crème 

fraîche i mewn hyd nes ei fod wedi toddi, 
blaswch ac ychwanegwch sesnin os mae ei 

angen. 

5.Torrwch y porc yn sleisis cyn ei weini 
gyda’r riwbob, ychydig o’r saws ar ei ben a 

gweddill y saws ar wahân. 
Eluned Davies-Scott 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
https://www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/
https://www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/


Ar Draws  

1.   Bolchwyddi (10) 

7.   Ffrydiau o ddŵr (6) 

8.   Adran o fioleg (6) 

9.   Simsan (8) 

10. Lliw (4) 

12. Tisian (6)  

14. Y weithred o strancio (6) 

16. Prin (4) 

19. Gorffwys gyda'r nos (8) 

20. Gweddiau (6) 

21. Pocan (6) 

22. Portreadu (10) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 20 Mai 2016 

Atebion Ebrill 

I Lawr  

1. Newid gwlad (9) 

2. Swyddog y pantri (7) 

3. Wyau llau (3)  

4.   Cerlyn (7) 

5.   Llanastr (5) 

6.   Tir gwlyb (5)  

11. Bodoli ynghyd (9) 

13. Cau ac agor llygaid fel awgrym (7) 

15. Hyfforddi (7) 

17. Sawru'n ddrwg (5)  

18. Ffoi (5) 

21. Pa ddyn? (3)   

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

1   2  3  4  5 6 6 7 

             

7       8      

    11         

9         10   11 

     17   12     

12     13  14  15    

      16    18   

16 17  18  19        

    20         

20       21      

             

23   22          

Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

 

1 B A R C 4 D  D I A N C 

8  B  O  I 8 A  R  I 

 Y S G R I F E N E D I G 

10  E  11  L  T 11 A  Y 

C Y N T E F I G  C L E DD 

L    L 17 N  P  Y  I 

U N I G O L  C L A DD F A 

S  S  R  B  A  18  E 

T R O S  B R A T I A I TH 

O  TH  C  O    T   

G W E I N I D O G A E TH  

A  R  W  I  A  G   

U N M A B  O  T R U TH  

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

yn wahanol) : 
Mis Mai 2016:  

1 – Oedfa gymun dan ofal y Parchg. Eirian Rees   

8 – Oedfa dan ofal Emlyn Davies  

15 - Gwasanaeth Cymorth Cristnogol  

22 – Oedfa dan ofal Arwel Ellis Owen  

29 - Oedfa Ardal  

 

Mis Mehefin 2016:  

5 – Oedfa gymun dan ofal y Parchg. Cynwil Williams  

12 - Oedfa dan ofal Huw a June Lloyd  

19 - Oedfa Sul y Tadau  

26 – Oedfa dan ofal y Parchedig R. Alun Evans 

——————— 

Ar fore Sadwrn olaf ond un mis Ebrill bum am dro i 

gopa’r Garth – nid cweit hefo’r bwriad o ddilyn Ellis 

Wynne yng “Ngweledigaetheu y Bardd Cwsc”, ond yn 

hytrach i fwynhau awyr iach y bore. ‘Roedd yr awel yn 

fain a’r awyr yn las, a’r awyrennau uwchben yn torri 

cwys wen ar eu ffordd i Lundain a Pharis a dinasoedd yr 

Unol Daleithiau.  

   O ben y Garth, i’r de, gellir gweld dinas Caerdydd yn y 

pant odditanom, draw tu hwnt arfordir Gwlad yr Haf, 

tua’r dwyrain wele bontydd yr Hafren, tua’r gorllewin 

dacw Lanharan a’r Brynna a Phencoed, tua’r gogledd 

Caerffili, Pontypridd ac yn y pellter Fannau Brycheiniog. 

Wrth gerdded yn hamddenol ar hyd y grib, cewch 

gwmni’r fuches o wartheg Du Cymreig, y defaid 

gwynion a duon, rhai ohonynt a wynebau brith, ac yn 

llenwi’r clustiau cawn gymysgwch o grawcian y fran a 

chan swynol yr ehedydd, yr adar lleiaf yn gwarchod eu 

nythod yn y gweundir, gan godi yn syth i’r awyr a hedfan 

yn swnllyd rhag i’r tresmaswyr droedio ar eu cartrefi. 

   Os yn lwcus, fel y bore yma, wele’r Bwncath yn troelli 

yn gylchoedd, un o amgylch y llall mewn dawns 

garwriaethol siwr o fod. 

   Wrth ein traed ar y ffordd tua’r copa, ac yn y cloddiau 

a’r gwrychoedd ar y ffordd sy’n arwain tua’r Garth ceir 

blagur ar fin ffrwydro a chaleidosgop o betalau lliwgar yn 

dynodi fod y Gwanwyn yn wir wedi cyrraedd. Blodau di-

ri yn gymysg o rywogaethau – lliw melyn, piws a glas. 

   O fewn ychydig o latheni i’w gilydd ceir 

hyd i’r Briallu, Briallu Mair, Llygad y Dydd, 

Dant y Llew, Blodyn Menyn, Llaeth y 

Gaseg, y Fioled, Llygaid Doli a Chlychau’r 

Gôg.  Mae mwy ar gael, ond nid wyf eto’n 

sicr o’u henwau!   

   Mae’r cloddiau’n gyfoeth o flodau 

gwahanol yn ôl y tymor, ac fe ddaw 

lliwiau’r haf a’r hydref yn eu tro i baentio’r 

ddôl. 

   Myfyrio mewn syndod a rhyfeddod wna 

rhywun o dymor i dymor, o flwyddyn i 

flwyddyn, wrth i gyfoeth byd natur 

arddangos ei hun i ni fel hyn. 

   Ewch i ben y Garth a phrofwch y 

wefr drosoch eich hunain! 

   Ond, er y syndod a’r rhyfeddod, 

Williams Pantycelyn [Caneuon 

Ffydd Rhif 340] gaiff y gair olaf :- 

“Ni all holl hyfrydwch natur, 
a’i melystra penna’i maes, 
fyth gymharu â lleferydd 

hyfryd, pur, maddeuol ras; 
gad i’m glywed sŵn dy eiriau, 

awdurdodol eiriau’r ne’ 
oddi mewn yn creu hyfrydwch 

nad oes mo’i gyffelyb ef.” 
 

 
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 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  

http://www.gwe-bethlehem.org/
http://www.gwe-bethlehem.org/
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Mehefin 

i gyrraedd erbyn 

28 Mai 2016 
 

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. 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Cangen Tonysguboriau 

 

Taith i Gerddi Dyffryn 
 

Mai 18fed 
 

Rhagor o fanylion:   
01443 202093 / 01443 203729 

Cangen y Garth 

 

Ywmeliad â Cook 
Heol Wellfield 

Nos Fawrth Mai 10fed 
Dewch yn llu i gefnogi!  

 
Manylion: 029 20890770 

CLWB Y 
DWRLYN 

Cerdded yng Ngwent 

gyda Frank Olding 
Dydd Sadwrn, 11 Mehefin 

Bws o Creigiau/Pentyrch 

am 9yb 

Manylion:  029 20890040 

Eisteddfod Farddol 
Menter Caerdydd 

Y testun ar gyfer cystadleuaeth Y Gadair 

eleni yn Eisteddfod Ysgol Farddol Menter 

Caerdydd oedd cywydd i unrhyw ganwr, 

gantores neu grŵp Cymraeg.  Enillydd y 

gadair oedd Rhys Powys, gyda’i gywydd 

i’r canwr Steve Eaves, cerdd a dderbyniodd 

ganmoliaeth uchel gan y beirniad Llŷr 

Gwyn Lewis. 
  Steve Eaves 

Mae’r ‘gig’ fel cwrdd diwygiad! 

Un “Amen” hir yw’n mwynhad 

O weld duw sbectol dywyll 

Yn datgan ei gân trwy’r gwyll. 

 

A rebel, gwrthryfelwr 

Ydy Steve, yn codi stŵr. 

Annog bît mewn ‘deuddeg bar’ 

Mae’r adyn, hogyn hegar. 

Llwnc o’r dôp, mae’r llanc ar dân, 

Yn filwr dros y felan, 

A griddfan trwy’i gân i gyd 

Mae oglau clybiau myglyd, 

A’r geiriau, yn gwau trwy’r ‘gig’, 

Yw udo’r gorthrymedig. 

Caf gip o’r Mississippi 

Yn y grŵf, a chlywaf gri 

Y gwan yn strymio’r tannau – 

Rhythmau cur ei bur hoff bau. 

Rhys Powys 

 

  Cafwyd cystadlu brwd yng 

nghystadleuaeth yr englyn hefyd a’r dasg y 

tro hwn oedd ‘Englyn Cydymdeimlad’.  

Enillwyd y gystadleuaeth hon gan Gwilym 

Williams. Llongyfarchiadau iddo yntau 

hefyd. 
   Englyn cydymdeimlad 

Hen elyn a fyn alw – a’i gilwg 

Dry’r galon yn chwerw, 

Rhof fy llaw, dof ar fy llw 

Â gair i dorri’r garw. 

Gwilym Williams 

 
Tafwyl 2016 yn chwilio am wirfoddolwyr 

Mae Menter Caerdydd yn edrych i recriwtio 

unigolion cyfeillgar a brwdfrydig dros 18 

oed i wirfoddoli yn Tafwyl eleni, ar 

Orffennaf 2 a 3, 2016.  

   Prif rôl y gwirfoddolwyr yw bod yn 

bwynt cyswllt ar gyfer y cyhoedd, felly 

bydd angen gwirfoddolwyr hapus a 

chyfeillgar – dyma gyfle gwych i fod yn 

rhan o’r Ŵyl gyffrous hon! 

   Fel diolch am wirfoddoli, byddwch yn 

derbyn tocyn bwyd a diod i’w wario yn un 

o nifer o stondinau’r ŵyl, a chrys-t Tafwyl. 

Bydd nifer o shifftiau a swyddi stiwardio 

amrwyiol ar gael felly llenwch y ffurflen ar

-lein (www.tafwyl.cymru) neu cysylltwch 

ag Angharad am ragor o fanylion: 

angharad@mentercaerdydd.cymru / 02920 

689 888 / www.tafwyl.cymru  

Pob lwc bawb! 

Gyda thymor yr arholiadau TGAU ac 

Uwch yn dod yn gynt a chynt bob 

blwyddyn gawn ni ddymuno'n dda i bawb 

sy'n llafurio ac yn paratoi ar gyfer yr 

arholiadau sy' ar y gorwel. ' 

   'R un yw ein dymuniadau da i'r 

disgyblion hynny fydd yn cynrychioli eu 

hysgolion a'u hadrannau yn Eisteddfod yr 

Urdd eleni. Edrychwn ymlaen at weld 

nifer dda o wynebau ifanc, brwd ar lwyfan 

y Fflint pan ddaw! 

 

Yn meddwl amdanoch ... 

... yn eich anhwylder - Robin ac Olwen 

Griffith; Hilary Lewis a Margaret Ellis 

Owen. Boed i chwi wellhad llwyr.  

 

http://www.tafwyl.cymru
mailto:angharad@mentercaerdydd.cymru
http://www.tafwyl.org/cyfle-i-wirfoddoli-yn-tafwyl-2
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01443 407570 

www.menteriaith.cymru 

Galwad am wirfoddolwyr 

Rydym wrthi hyn o bryd yn chwilio am 

wirfoddolwyr ar gyfer ein digwyddiad 

arbennig Parti Ponty 2016 sy’n digwydd 

eleni ar ddydd Sadwrn 16eg o Orffennaf 

ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd 10 - 

7pm. Bydd swyddogaethau amrywiol yn 

addas ar gyfer pob math o unigolyn. Gan 

mai digwyddiad Cymraeg yw hon 

gofynnwn yn garedig bod pawb sy’n 

gwirfoddoli ar y diwrnod yn siarad 

Cymraeg (Croeso mawr i ddysgwyr) Os 

ydych â diddordeb ffoniwch: 01443 

407570 

 

Grŵp Gwirfoddolwyr Clwb y Bont 

Mae’r grŵp o unigolion gweithgar yma yn 

cwrdd yn aml iawn o dan arweiniad y 

Fenter i drefnu rhaglen o weithgareddau a 

digwyddiadau Cymraeg yng Nghlwb y 

Bont, Pontypridd. 

 

Dyma rhai o’r digwyddiadau sydd ar y 

gweill… 
Addurno baner Parti Ponty  

Mis yma, fel rhan o ddathliadau wythnos 

celfyddydau gwirfoddol byddwn yn trefnu 

cyfres o sesiynau celf gymunedol yng 

Nghlwb y Bont â’r bwriad i addurno baner 

ar gyfer Parêd arbennig i ddathlu Parti 

Ponty 2016. 

Ewch i www.menteriaith.cymru am fwy o 

fanylion 

 

Dydd Sadwrn, Mai 14eg – Ffair teulu a 

sioe Martyn Geraint ar y cyd â 

Phwyllgor Apêl Pontypridd yr Urdd 

Dewch lawr i Glwb y Bont, Pontypridd 

rhwng 11:00yb a 3:00yp  

   Sioe Martyn Geraint (o dan 8 oed) £5 

tocynnau (Arian yn mynd at Eisteddfod yr 

Urdd 2017). Stondinau, gweithgaredd 

crefft a nwyddau’r urdd, raffl a phaned! 

Croeso mawr i bawb 

Galw gwirfoddolwyr i 
 Yr Hen Lyfrgell  

 

Mae canolfan Gymraeg newydd Caerdydd, 
Yr Hen Lyfrgell, yn chwilio am bobl 
frwdfrydig i wirfoddoli. 
   Gyda rhaglen brysur o ddigwyddiadau 
wedi eu trefnu yn yr adeilad eiconig ar Yr 
Ais yng nghanol Caerdydd mae Yr Hen 
Lyfrgell yn chwilio am bobl frwdfrydig i 
ymuno â’r tîm. Bydd y dyletswyddau’n 
cynnwys croesawu a thywys ymwelwyr yn 
Gymraeg a helpu mewn digwyddiadau. 
   Bydd y gwirfoddolwyr yn manteisio o 
hyfforddiant iechyd a diogelwch a 
hyfforddiant blaen tŷ. Byddant yn derbyn 
crys-t a ‘fleece’ Yr Hen Lyfrgell yn ogystal 
â cherdyn Ffrind sy'n rhoi arbedion o 10% 
yn y Cegin Bar a siop Bodlon a llawer 
mwy. 
   Bydd y diwrnod hyfforddi cyntaf ar gyfer 
gwirfoddolwyr yn cael ei gynnal yn Yr Hen 
Lyfrgell ar Fai 7,  lle bydd croeso i unrhyw 
siaradwyr Cymraeg dros 16 mlwydd oed 
sy’n awyddus i ymuno a’r tîm. Yn ogystal 
â siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, y gobaith 
yw denu rhai sydd wedi dysgu'r iaith hefyd 
ac sy'n hyderus ac 
awyddus i sgwrsio 
ag eraill yn 
Gymraeg.  
   Mae Gwern 
Ifans yn ddisgybl 
18 mlwydd oed yn 
Ysgol Gyfun 
Gymraeg Glantaf 
yng Nghaerdydd 
ac fe wnaeth 
wirfoddoli ym 
mhenwythnos 
agoriadol Yr Hen Lyfrgell. Dywed: 
   “Fel siaradwr Cymraeg o Gaerdydd, fe 
wnes i wir fwynhau fy mhrofiad yn 
gwirfoddoli i’r Hen Lyfrgell. Roedd hi'n 
braf cael cymdeithasu a theimlo 'mod i'n 
helpu cymaint o wahanol bobl. Mae’r ffaith 
fy mod yn gwirfoddoli yn fantais fawr ar 
gyfer fy nghais am le mewn prifysgol gan ei 
bod mor gystadleuol.” 
   Gyda chegin bar, siop, crèche, 
amgueddfa, ystafelloedd i’w llogi, 
digwyddiadau a mwy - nod Yr Hen 
Lyfrgell yw hyrwyddo ac annog y defnydd 
o’r Gymraeg mewn amgylchedd bywiog a 
chroesawgar ar gyfer pobl o bob oedran a 
chefndir yng nghanol y ddinas. 
   Yn cael ei arwain gan Menter Caerdydd, 
ac wedi ei gydlynu gan Gyngor Dinas 
Caerdydd mae’r adeilad wedi ei 
weddnewid yn ganolfan, diolch i 
fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru fel 
rhan o’i strategaeth ‘Bwrw Mlaen’ ar gyfer 
y Gymraeg. Mae Yr Hen Lyfrgell yn dwyn 
ynghyd grŵp o bartneriaid sy’n cynrychioli 
amrediad eang o sectorau sef Menter 
Caerdydd, Mudiad Meithrin, Prifysgol 
Caerdydd, Clwb Ifor Bach, Amgueddfa 
Stori Caerdydd, Caerdydd Ddwyieithog, 
cwmni cyfathrebu Mela a siop Bodlon.  
    Os oes gennych ddiddordeb mewn 
gwirfoddoli, neu am fwy o wybodaeth 
cysylltwch â post@yrhenlyfrgell.cymru 
neu drwy wefan www.yrhenlyfrgell.cymru   

PARTI PONTY 2016 
Gŵyl Gymraeg i bawb 

 

Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty llynedd lle 
croesawyd dros 5000 o ymwelwyr, 
byddwch yn falch iawn i glywed fod yr ŵyl 
undydd enwog hon yn ôl eleni. Bydd yn 
digwydd ddydd Sadwrn yr 16eg o 
Orffennaf ym Mharc Ynysangharad rhwng 
10yb a 7yp.  
   Mae’r ŵyl wedi ei threfnu gan yr elusen 
Gymraeg, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
sydd â'i Swyddfa ym Mhontypridd. Bydd 
Parti Ponty yn rhoi llwyfan i gymysgedd o 
berfformwyr a grŵpiau sy’n gweithio’n 
Gymraeg. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i’r 
cyhoedd gasglu gwybodaeth am lawer o 
wasanaethau a mudiadau Cymraeg sy’n 
gweithredu yn yr ardal. Mae’r Fenter wedi 
trefnu’r digwyddiad gydag ymrwymiad a 
chydweithrediad ei phartneriaid, felly bydd 
pawb yno!  
   Mae Parti Ponty wedi tyfu ac yn datblygu 
wrth i’r Fenter ymateb i’ch adborth a hyn 
wrth gwrs yn holl bwysig gan mai eich 
Gŵyl Gymraeg chi yw hwn. 
   Dywed Einir Sion, Prif Weithredwraig 
Menter Iaith RhCT,  
“Mae’n bleser cyhoeddi bod Parti Ponty yn 
ôl eto eleni. Profodd lwyddiant ysgubol yr 
ŵyl llynedd bod lle pwysig i Parti Ponty 
yng nghalendr blynyddol y Sir. Rydym 
wedi ymateb i adborth a gasglwyd llynedd 
wrth ei datblygu felly bydd mwy o 
weithgareddau i blant a phobl ifanc yn 
ogystal â mwy o stondinau ac oriau rhedeg 
hirach. Ry’n ni’n disgwyl ymlaen at eich 
gweld chi yno yn profi gwir Gymreictod yr 
ardal yn y diwrnod llawn hwn”. 
   Eleni bydd yn ddiwrnod teuluol a 
chymunedol bendigedig gyda llawer o 
stondinau, cerddoriaeth a gweithdai. Mae 
Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf a Loteri 
Treftadaeth yn cefnogi’r Ŵyl, hyrwyddwyr 
ifanc yn trefnu’r ‘Lolfa’, Addysg Oedolion 
a Chymraeg I Oedolion yn trefnu ‘Y Bont’ 
yn ogystal â llu o weithdai a 
gweithgareddau. 
   Yn ogystal â’r tipis cyfarwydd:  
‘Y Cwtsh’, tipi  plant ifanc a theuluoedd   
‘Y Lolfa’,  tipi ieuenctid gyda bandiau a 
DJ’s ardderchog  
‘Y Bont’, pabell yn addas i oedolion a 
dysgwyr gyda sgyrsiau difyr a 
pherfformiadau amrywiol. Bydd mwy o 
stondinau arbennig, llefydd i ymlacio ac 
ardaloedd newydd sbon! 
   Os ydych chi’n wyddonwr ifanc 
brwdfrydig ac yn mwynhau’r Wyddonle yn 
yr Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn 
byddwch wrth eich bodd yn ein hardal 
gwyddoniaeth ardderchog a’r 
gweithgareddau hyfryd i gyd wedi ei selio 
ar thema treftadaeth diwydiannol yr ardal. 
   I bawb sy’n greadigol bydd yr ardal creu 
lle gewch chi gyfle i ddylunio, peintio, 
lliwio a gludo o fore tan hwyr. Thema’r 
gweithgareddau celf a chrefft bydd ‘art 
deco’ i gydfynd gyda’r chyfnod adeiladwyd 
y Lido ym Mhontypridd.  Bydd cyfle i 
arddangos y gwaith arbennig ar ddiwedd y 
dydd pan fydd parêd lliwgar i’r plant. 

   Bydd corau ysgolion lleol yn perfformio 
trwy’r dydd yng nghanol y dref ac yn yr 
ŵyl ar y llwyfan perfformio newydd yn y 
bandstand.  
   I’r ymwelwyr mwya’ bywiog bydd sleid 
bownsio! 
   Os ydych chi dal yn egniol ar ôl hyn i 
gyd ac awydd i ddawnsio trwy’r nos bydd 
noson o adloniant yng Nghlwb y Bont a’r 
Muni Newydd tan yn hwyr. 
   Mae’r cyffro yn adeiladu yn y Fenter ac 
ar hyd y Sir gydag ysgolion wrthi yn barod 
yn cymryd rhan mewn gweithdai 
cerddoriaeth a phawb yn mwynhau 
gweithdai cymunedol sydd i gyd yn arwain 
i fyny at y diwrnod mawr. 

http://www.menteriaith.cymru
mailto:post@yrhenlyfrgell.cymru
http://www.yrhenlyfrgell.cymru
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Garth Olwg 

Ysgol Evan James  

Hwyl fawr Miss Rees 

Hoffai holl ddisgyblion a staff yr ysgol 

ddiolch yn fawr i Miss Jayne Rees am ei 

holl waith fel athrawes  yn nosbarth 
Culhwch ac Olwen dros y ddau dymor 

diwethaf. Roedd Miss Rees yn un o 

athrawon cyntaf yr ysgol, 30 o flynyddoedd 
yn ôl ac roedd yn hyfryd ei chlywed yn 

siarad am y dyddiau cynnar hynny.  
Gobeithio y dewch yn ôl i’n gweld yn 

nhymor yr haf. 

 
Eisteddfod Sir yr Urdd 

Llongyfarchiadau i’r tri disgybl fu’n 
cynrychioi’r ysgol ar Fawrth yr 22ain yn 

Eisteddfod Sir yr Urdd. Cafwyd 

perfformiadau campus gan Ffion 
Fairclough, Lucy Woods a Ffion Kenny-

Griffiths ym Mhorthcawl.  Da iawn chi. 

 
Cerdded i gopa’r Wyddfa  

Ar ddiwrnond heulog braf ddiwedd mis 

Mawrth, llwyddodd holl ddisgyblion yr 

ysgol i gerdded o amgylch yr iard 27 o 
weithiau i godi arian i Sports Relief.  

Mesurwyd  1,085m, sef uchder yr Wyddfa,  

gan blant blwyddyn 6 a chafwyd diwrnod o 
hwyl tra’n cadw’n heini. Roedd pob un 

wedi blino’n lân ar ddiwedd y dydd! 

 
Rhieni’n dysgu am HWB 

Diolch i’r holl rieni ddaeth i wrando ar Mr 
Spanswick a Mrs May yn sôn am HWB a 

sut gellir defnyddio’r adnodd gwych hwn yn 
y tŷ.  Mae arweinwyr digidol yr ysgol yn 

mwynhau hyfforddi’r staff a’r disgyblion ac 

felly rydym yn hyderus y gallwch chi 
ddysgu’ch rhieni hefyd! 

 
Ymweliad â Pharc Ynys Angharad a 
Fferm Folly 

Mae blwyddyn 1 a 2 yn dysgu am fywyd 

gwyllt y tymor hwn ac fe aethant i Barc 

Ynys Angharad i chwilio am drychfilod a 
blodau gwyllt.  Cafwyd bore o hwyl yno ac 

fe ddaeth y plant o hyd i sawl trychfilyn yn 

cuddio o dan y cerrig ac yn y coed. 
   Aeth dosbarth Jac y Jwc a Dosbarth Sali 

Mali am drip i Fferm Folly lle cawsant 
ddiwrnod i’r brenin.  Roedd y rhan fwyaf yn 

cysgu ar y bws ar y ffordd adref ar ôl gadael 

yr ysgol am wyth o’r gloch y bore. 
 
Cystadleuaeth pêl-droed yr Urdd 

Ym mis Ebrill aeth deg o fechgyn o 

flynyddoedd 5 a 6 i gystadlu yn 

nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd.  
Chwaraeodd pob un yn dda iawn yn y ddwy 

gêm a chwareaewyd. 

 
Llongyfarchaiadau Mr a Mrs Spanswick 

Mae Mr Spanswick a’i wraig yn dathlu 

genedigaeth eu plentyn cyntaf, merch fach.  

Ganed Nel Glain ar Fawrth y 30ain yn 
Ysbyty Brenhinol Morgannwg.  Pob 

dymuniad da i’r tri ohonoch. 

 
Diolchiadau 

Hoffem ddiolch i’r cwmni “Celtic Tree 
Surgery” am roi adnoddau pren ar gyfer yr 

iard i ni gynnal amseroedd cylch.  Fe fydd y 

plant wrth eu boddau’n cael defnyddio’r 
adnodd newydd. 

Derbyn 

Mae plant y Derbyn wedi croesawu 

penbyliaid i’r dosbarth yn ddiweddar. 

Mae’r plant wedi mwynhau arsylwi arnynt 
yn ddyddiol. Dyma ni yn ymwled a’r pwll.   

   Aeth y plant i’r llyfrgell hefyd i ffeindio 

llyfrau oedd yn cyd-fynd a’r thema ‘Dwr’.  
 
Eisteddfod 

Llongyfarchiadau mawr i’r plant a fu’n 

cystadlu yn Eisteddfod Sir ym Mhorthcawl. 
Mwynheuodd y plant yn fawr iawn. Pob 

hwyl i Mari Roberts ac Elen Griffiths yn yr  

Eisteddfod Cenedlaethol.  
 
Dydd y Llyfr 

Bu plant yr Adran Iau yn brysur yn 

ysgrifennu llyfrau ar gyfer Dydd y Llyfr. 

Cawsant gyfle i ddarllen eu llyfrau i blant y 
Cyfnod Sylfaen.  

 
Chwaraeon 

Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau i dim pel rwyd yr Ysgol 

yn nhwrnament Rhondda Cynon Taf yn 
ddiweddar.  Enillodd y tim sawl gem. Da 

iawn chi!  

 
Pêl-droed 

Llongyfarchaidau mawr i dim pel  droed y 
bechgyn ar eu buddigoliaeth yng 

nghystadleuaeth yr urdd. Maent yn edyrch 
ymlaen at chwarae yn y rownd derfynol yn 

Aberystwyth.  

 
Gwasnaeth Mrs Widgery 

Diolch i bawb a ddaeth i wasnnaeth 
dosbarth Mrs Widergy. Mwynheuodd y 

plant yn fawr cael cyfle i berfformio i’w 

teuluoedd.    
 
Cacennau ‘Follow your Dreams’ 

Bu dosbarth Mrs Widgery a Mrs Leyshon 

yn brysur yn coginio amrywiaeth o 

gacennau i werthu. Codwyd £150 ar gyfer 
elusen ’Follow your Dreams’. Diolch i Mrs 

Page am drefnu’r achlysur.   

Cynllun Natur Blwyddyn 6 

Bu blwyddyn 6 yn brysur yng nghoedwig 

Brynna gyda Tim Orrell o’r Cynllun ‘Walk in 

the Wild’. Cafodd y plant gyfleoedd i chwilio 

am greaduriaid a bwystfilod yn y goedwig ac 

afon leol. 
 
Cynllun Crefft y Ddraig 

Cafodd plant blwyddyn 1 a 2 hwyl wrth gyd-
weithio gydag ysgolion eraill ar gynllun 

Crefft y Ddraig. Roedd 10 ysgol leol yn cyd-

weithio ac yn rhannu syniadau wrth ddysgu 

am gestyll a dreigiau. Un elfen boblogaidd 

iawn oedd defnyddio’r ap ‘Minecraft’ i greu 
castell ar gyfer draig frenhinol. Ar y cyd 

gyda’r ysgolion eraill, gwnaethon greu’r 

castell a hefyd ffilm o’r ddraig yn teithio ar 

draws y byd. Mwynheuodd y plant wisgo i 

fyny ar gyfer ein gwledd ganol oes fel 
dathliad i ddiwedd y cynllun. Cafodd y 

cywaith ei harddangos mewn dathliad gyda’r 

holl ysgolion ar ddiwedd yr hanner tymor. 

 
Gwobr Eco Platinwm 

Llongyfarchiadau i’r Cyngor Eco, disgyblion 

a staff am ennill a chadw ein Gwobr Eco 
Platinwm. Mae holl waith a gweithgareddau’r 

ysgol wedi cyfrannu at yr ysgol yn cael ei ail-

wobrwyo gyda’r statws uchaf yma – da iawn 

bawb! 

 
Casglu Sbwriel 

Bu ein cyngor eco a disgyblion yn brysur 

iawn yn yr ardal leol cyn Pasg. Aethon o 
gwmpas yn casglu’r holl sbwriel a thaflwyd i 

ffwrdd gan y cyhoedd. Diolch i’r plant, rhieni 

a swyddogion lleol am ymuno i gadw’r 

gymuned leol yn lân ac yn daclus.  

 
Eisteddfod yr Urdd 

Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd yn 

Eisteddfod yr Urdd eleni yn Llanhari a 
Phorthcawl. Cystadlodd Dolau mewn nifer o 

gystadlaethau gan gynnwys canu, adrodd a 

dawnsio. Daeth nifer o’r cystadleuwyr yn ail 

yn eu cystadlaethau. Bydd un disgybl yn 

teithio i Fflint i gystadlu ym mis Mai - 
llongyfarchiadau i Charlotte Kwok am ennill 

yr unawd piano am y pedwerydd tro - pob 

lwc yn y genedlaethol. 

 
Gwobr Presenoldeb 

Cafodd un dosbarth wobr arbennig am ennill 

y presenoldeb uchaf dros y tymor, yn 

cynnwys 5 wythnos o 100%. Diolch i Stuart 
a’r staff yn Frankie a Benny’s, 

Tonysguboriau am groesawu’r dosbarth. 

Cafodd y plant amser bendigedig yn creu 

pitsa eu hun a siarad gyda’r cogydd cyn blasu 
eu cynhyrchion. Hefyd, cawson dalebau ar 

gyfer prydiau am ddim am y flwyddyn nesaf! 

Mae’r ysgol yn ddiolchgar iawn i Stuart a’r 

holl staff am fod mor hael. 

 
Ymweliad Llundain 

Ddydd Mercher Ebrill 13eg aeth disgyblion 

Ysgol Dolau   

blwyddyn 6 i Lundain. Gan ddechrau’n 

gynnar cyrhaeddon nhw Lundain mewn pryd 

ar gyfer eu gweithgaredd cyntaf sef taith lawr 
yr afon Tafwys. Gyda’r haul yn gwenu, 

cafodd y plant amser bendigedig yn gweld 

adeiladau enwog ac atyniadau Llundain. Ar 

ôl picnic ar y lawnt ger Llygad Llundain aeth 
y disgyblion ymlaen i San Steffan ar gyfer eu 

taith a gweithdy. Cawson gyfle i eistedd yn y 

galeri yn Nhŷ’r Cyffredin lle oedd dadl byw 

ymlaen. Yna, cawson weithdy ar hanes San 

Steffan a chwrdd â'r aelod seneddol Wayne 
David a wnaeth rhoi cyflwyniad i’r plant am 

ei waith. I orffen diwrnod prysur a chyffrous 

- taith ar Lygad Llundain! Canmoliaeth i’r 

holl ddisgyblion am ymddygiad rhagorol 

trwy gydol y dydd. 
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Ysgol Evan James  (Tudalen 12) 

Ysgol Dolau  (Tudalen 12) 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Garth Olwg 

Cerdded i gopa’r Wyddfa  

Dosbarth Jac y Jwc a Dosbarth Sali Mali yn 

Fferm Folly  

Cystadlu yn yr 

Eisteddfod Sir ym 
Mhorthcawl 

Ymweld â'r pwll 

Yn y Llyfrgell 

Gwerthu Cacennau 

Y Tîm Pêl-rwyd 

Dathliad Crefft y Ddraig 

Ymweld â Llundain 

Glanhau'r ardal leol 
Natur yr ardal leol 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Cyfle i gwrdd â Syr John Meurig Thomas 
Ddydd Iau olaf tymor y gwanwyn cawsom ni 
fel chweched dosbarth sy’n astudio Cemeg y 
cyfle i fynychu cynhadledd Cemeg yn yr 
ysgol gyda disgyblion chweched dosbarth 
ysgolion eraill yn Ne Cymru. Roeddem ni’n 
ddigon ffodus i gael siaradwr gwadd yn y 
bore sef Syr John Meurig Thomas sy’n 
arbenigwr enwog yn y maes Cemeg ac yn 
arwr i Mr Eurig Thomas! Trafododd ei yrfa 
anhygoel gan gymryd rhan mewn sesiwn holi 
ac ateb gyda’r holl ddisgyblion. Gwnaethom 
ni wedyn rannu mewn i ddau grŵp. Yn y 
sesiwn bore fe wnaethom ni weithgareddau 
yn y theatr fel dadansoddi spectrosgopeg màs 
ac yn y prynhawn cyflawnon ni ditradiad 
rhydocs i ddarganfod crynodiad yr haearn 
sy’n bresennol mewn tabled haearn. Roedd y 
diwrnod yn wych ac yn brofiad anhygoel! 
Gruff Lloyd a Morgan Haggett Bl.12. (Llun 
tudalen 1) 
Cystadleuaeth Pêl-droed Cwpan Ysgolion 

Rhondda a Phontypridd 
Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed Blwyddyn 
11 sydd wedi sicrhau lle yn y rownd derfynol 
ar ôl ennill y gêm gynderfynol yn erbyn y 
Ddraenen Wen o 4 gôl i 1.  Pob lwc i'r tîm ar 
gyfer y rownd derfynol! 
  

Llwyddiannau Hwylio 
Llongyfarchiadau i 
Holly Huggins a fu’n 
cystadlu yng 
nghystadleuaeth rhwyfo 
ranbarthol iau Prydain.  
Roedd hi’n rhwyfo fel 
rhan o dîm Llandaf a 
gwnaethant lwyddo i 
gyrraedd y rownd 

derfynol a daethant yn 5ed. 
 
Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr - Ysgolion 
Pontypridd 
Llongyfarchiadau i dîm rygbi Blwyddyn 7 a 
9 a oedd wedi cystadlu yn y gystadleuaeth 7 
pob ochr Ysgolion Pontypridd. Chwaraeodd 
y ddau dîm yn arbennig o dda gyda thîm 
blwyddyn 7 yn curo Ysgol Uwchradd 
Pontypridd yn y gêm derfynol gan ennill y 
gystadleuaeth - Da iawn chi. 
 

Noson Wobrwyo 
Cafwyd noson lwyddiannus iawn ar y 24ain o 
Fawrth wrth wobrwyo disgyblion sydd yn 
ymroi ac wedi ymroi i’w gwaith ysgol.  Amy 
Wadge, y gantores a’r gyfansoddwraig enwog 
a enillodd Grammy yn ddiweddar oedd yn 
cyflwyno’r gwobrau.  Roedd hi wedi rhoi 
araith ysbrydoledig i’r disgyblion gan nodi 
bod hyd yn oed y bobl fwyaf enwog yn y byd 
wedi gorfod dechrau rhywle.  Cafwyd hefyd 
berfformiad swynol gan Amy. 

Dyma restr o’r gwobrau a’u henillwyr: 
 
Gwobrau CA3: Seren Fowler, Seren Lloyd-
Ellis, Anya Hayes, Bethan Horscroft-Preest, 
Aneurin James 
Gwobrau CA4: Harriet Hooper, Jac Smith, 
Tom Swayne, Daniel Thomas, Tirion Welsby 
  
Gwobrau CA5: Ieuan Bennett, Ethan 
Brown, Eli Cavil, Bethan Griffiths, Carys 
Jones  
Gwobr Mr. Phil Richards: 
(Galwedigaethol)  Megan White 
Gwobr Mr. Dafydd Jones: (Ymdrech 
Arbennig)  Heulyn Welsby  
Gwobr y Delyn: Elan Ogleby  
Gwobr Lily Richards: (Cerddoriaeth) 
Carys Jones 
Gwobr Ddrama: Garyn Williams  
Gwobr Chwaraeon: Carys Jones   
Gwobr Daniel Farr: (Blwyddyn 7) Mali 
Iolo Davies     
Gwobr yr Athrawon: Char ly Ann 
Brookman  
Gwobr Gwenan Brooks: (Ffiseg) Ethan 
Brown  

 
EESW 
 Fel rhan o’r prosiect EESW roedden ni wedi 
ffurfio partneriaeth â chwmni cynhyrchu o 
Lantrisant sef FSG Tool & Die. Pwrpas y 
prosiect oedd datrys problem bywyd go iawn, 
a’r broblem wynebon ni oedd ffordd i 
ddarparu oerydd i saith peiriant gwahanol gan 

gadw’r cymysgedd ar grynodiad cyson. 
Roedd dau grŵp o’n hysgol ni ac roedd gan y 
ddau grŵp ffyrdd hollol wahanol o ddatrys y 
broblem yma, penderfynom ni i greu system 
hollol awtomatig gan ddefnyddio rhaglen 
‘Arduino’ ac electroneg soffistigedig iawn. 
Dros y misoedd nesaf bwriais ati gydag 
adeiladu’r cylched wrth i’r grŵp gynllunio 
dulliau newydd o gymysgu a chludo’r 
oerydd. Ar ôl ymweliadau â’r ffatri a thridiau 
ym Mhrifysgol De Morgannwg (Trefforest), 
daeth yr amser i ni gyflwyno ein syniadau ym 
Mhrifysgol Abertawe ac yn ffodus nid oedd 
unrhyw apwyntiadau deintydd na thrip sgïo i 
rwystro neb rhag dod y tro hwn! Roeddem yn 
un o saith deg grŵp arall oedd yno i 
gyflwyno ein syniadau i feirniaid, arbenigwyr 
a hyd yn oed prif weinidog Cymru, Carwyn 
Jones. Fel grŵp enillon ni'r wobr gyntaf o 
£500 yn y categori ‘Cymhwysiad gorau o 
TG’ - felly £50 yr un i bob aelod.  Oherwydd 
ein llwyddiant ar y dydd, roedd Mr 
Humphreys yn fodlon inni wrando ar orsaf 
radio arall heblaw am Radio Cymru ar y 
ffordd nôl i’r ysgol yn wahanol i’r daith i’r 
Brifysgol y bore hwnnw! 
Iwan Cavil Bl.11 
 
Diwrnod Celfyddydol ym Mhrifysgol Yr 
ATRiuM, Caerdydd 
Cafodd blwyddyn 12 y cyfle i fynychu cwrs 
Celfyddydau ym Mhrifysgol Yr ATRiuM, 
Caerdydd. Roedd y cyfle hwn yn dangos i ni 
pa fath o gyrsiau gallwn ddilyn yn y brifysgol 
ar ôl gadael yr ysgol. Hefyd, roedd yn dangos 
i ni pa fathau o swyddi y gallem ni fod yn 
ystyried ar gyfer ein dyfodol.  Roedd angen i 
ni ddewis dau wahanol weithdy, dewisais i 
fynd i’r gweithdy Ffotograffiaeth yn y bore 
a’r gweithdy Celf Gain yn y prynhawn.  
Roedd sawl gweithdy yn mynd ymlaen, o 
Ddylunio Mewnol i Hyrwyddo Ffasiwn ac 
Astudiaethau Ffilm i Ffotograffiaeth 
Newyddiaduriaeth. Fe fwynheais yn fawr 
yno. Roedd e’n brofiad arbennig! Roeddwn 
yn hoffi cael blas ar ba fath o ddarlithoedd 
byddwn yn derbyn a hefyd i weld pa fath o 
brosiectau byddwn yn gwneud o fewn y 
meysydd gwahanol. Dysgais sawl techneg 
newydd o fewn y sesiwn Ffotograffiaeth. 
Dyma enghraifft o’r gwaith wnaethon fel 
grŵp o fewn y sesiwn Celf Gain.   

Dylan Vining Bl. 12 
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Taith Sgio Ysgol Llanhari Pasg 2016 

Ar fore Sadwrn braf aeth llu o ddisgyblion Llanhari tuag at lethrau Awstria am 

drip sgio bythgofiadwy.  Roedd na daith bws hir o’m blaenau ond aeth y daith yn 

hwylus dros ben. Ar ôl 24 awr o wylio ffilmiau, siarad, chwerthin, hwylio, heb lot 

o gysgu dros nos, cyrhaeddon ni bentref bach hyfryd Werfen.  Roedd y gwesty yn 

arbennig, y bwyd yn ardderchog a digonedd ohono felly boliau llawn bob nos a 
stafelloedd cyfforddus i orffwys wedi dyddiau prysur o sgio trwm.   

   Ond, sut roedd y brif weithgaredd sef y sgio?  Roedd dysgwyr, sgiwyr profiadol 

a rhai o bobl yn y canol, ddim cweit yn ddigon hapus i fomio o gwmpas ond yn 

fwy hyderus i fentro o’r llethrau gwyrdd.  Wrth i’r wythnos fynd yn ei flaen, 

symudodd rhai o’r llethrau gwyrdd i’r glas, o’r glas i’r coch,  ond i’r rhai oedd am 
her gwnaethon nhw eu ffordd lawr y llethrau du.   

   Ar ôl y diwrnodau  caled o sgio ar y mynyddoedd, roedd mynyddoedd o fwyd 

o’n blaenau i lenwi ein boliau. Bob nos roedd gweithgareddau di-ri i’n cadw yn 

hapus. Un noson aeth pawb ati i weithio fel tîm i drio ennill y cwis.  Roedd 
cwestiynau am Disney ac hefyd roedd yn rhaid i bawb greu gwisgoedd allan o 

fagiau bin. Y tim buddugol oedd tim Joe a’r bechgyn.  Da iawn nhw am wneud 

cystal. Y noson ar ôl hynny twymodd pawb eu lleisiau a’r gyfer y karaoke.  Noson 

yn fwrlwm o ganu gan y disgyblion yn ogystal â’r athrawon.  Gwnaeth Mr Lewis 

ddangos ei dalentau trwy ganu llawer a chafodd cân o’r ffilm Frozen ei chanu 
sawl tro. Roedd deuawdau, unawdau, a llawer o chwerthin.  Chware teg i Mr 

Lewis, Mr Greene a llawer o’r disgblion am ein diddanu. 

   Pwy sy’ ddim yn mwynhau bowlio deg?  Bant â ni ar y nos Fercher i weld pwy 

oedd y bowliwr gorau.  Yn ystod y gemau roedd emosiynau yn gymysg.  Nid oedd 

y bêl yn ffrind i rhai ar adegau. Dwi’n meddwl gwnaeth pawb fwynhau wrth 
chwarae’r gemau. Roedd y noson yn llawn golau lliwgar o’r goleuni disgo a 

diflanodd cyfeillgarwch pan ddechreuodd y gemau.  Roedd cystadlu brwd.   

   Lawr y sleidiau yn y pwll nofio â ni ar y noson canlynol. Roedd y noson yn 

llawn sgrechian wrth i bawb fynd i lawr y sleidiau lliwgar.  Gwnaeth hyd yn oed 
Mr Wilshaw a Mr Lewis neidio i fewn i’r pwll a trio’r sleidiau enfawr.  Roedd 

pawb yn edrych mlaen trwy’r wythnos am fynd i’r pwll nofio gan fod peiriant 

tonnau yno a sleidiau hir a hwylus.   

   Y noson olaf yn Werfen oedd noson y disgo. Digon o ddawnsio gan ddisgyblion 

o flwyddyn 8 i flwyddyn 12. Pawb yn cymysgu gyda’r ysgolion eraill oedd yno, 
yn siarad a dawnsio trwy’r nos a phawb wedi gwisgo eu ddillad gorau am y noson 

olaf gyda’n gilydd yn Awstria.  

   Dydd Sadwrn ein dydd olaf. Doedd neb eisiau gadael, ond am wythnos 

fendigedig.  Cysgodd  nifer ar y ffordd adref ar ôl wythnos llawn egni.  Ni fydd un 

ohonom a aeth ar y trip, byth yn anghofio’r wythnos fythgofiadwy yn Werfen. 
Rwy’n siwr bod pob disgybl am ddiolch i’r athrawon am roi o’u hamser i drefnu’r 

trip anhygoel ac am ddod i gadw pawb yn hapus.  Diolch i chi!     

Elan Booth  Blwyddyn 9 

Ewro 2016 
 
Illtud Dafydd sy’n trin a thrafod y tri tref ble bydd gwŷr 
Chris Coleman yn chwarae eu gemau grŵp yn ystod 
gystadleuaeth Ewro 2016 ym mis Mehefin. 
 
Bordeaux 
yn erbyn Slofacia -
  Mehefin yr 11eg 
Cic Gyntaf: 17:00 
(Amser Ffrainc) 
Bordeaux fydd cyfle 
gorau cefnogwyr 
Cymru i ymweld â lan 
y mor. Llai nag awr i 
ffwrdd o’r ddinas mae 
arfordir yr Iwerydd a 
Bae Biscay, traeth 
sy’n estyn yr holl 
fffordd i Ogledd 
Sbaen. 
   Mae’r ddinas sy’n fangref UNESCO ond tafliad carreg 
i ffwrdd o rai o winllanoedd gorau’r byd, bydd pentref 
Saint-Emillion dan ei sang yn ystod yr Haf. 
   Taith o bron hanner awr ar y tram sydd i’r Stade de 
Bordeaux  o ganol y ddinas sef cartref newydd i’r tîm pêl
-droed lleol, FC Girondins Bordeaux. Y Gironde yw’r 
afon sy’n treiddio drwy’r ddinas ac mae sawl café neu dŷ 
bwyta o safon yn agos fel y Grand Bar Castan ar Quai de 
la Douane. 
   A cofiwch tra’ch bod chi’n y boulangerie gyda’r bore 
mai ‘chocolatine’ yw’r gair am pain au chocolat i’r de o 
Bordeaux! 
Peidiwch â son am… Willy Sagnol a thymor FCGB 
Peidiwch â methu… Marché des Capucins 
 
Lens 
yn erbyn Lloegr - Mehefin yr 16eg Cic Gyntaf 14:00 
(Amser Ffrainc) 
Y tref lleiaf i gynnal gemau yn ystod y gystadleuaeth. 
Gall bron i boblogaeth cyfan Lens ffitio fewn i Stade 
Bollaert-Dellelis sydd wedi’w enwi ar ôl dau o enwogion 
y dref, Felix-Bollaert ac André Delelis. 
   Mae gorsaf dren y dref yn unigryw. Adeiladwyd yn 
1926 ac yn un o’r prin orsafoedd tren a ddyluniwyd gan 
y pensaer art deco Urbain Cassan. 
   Mae’r stadiwm ond dwy gilomedr o ganol y ddinas 
felly fydd hi’n ddigon hawdd cyrraedd yno ar droed o 
dai bwyta’r dref megis Les Jardins de l’Arcadie ar rue 
de l’Ecluse 
Peidiwch â son am… Canlyniadau diweddar RC 
Lens 
Peidiwch â methu… Amgueddfa Louvre-Lens 
 
Toulouse 
yn erbyn Rwsia - Mehefin yr 20fed Cic Gyntaf 20:00 
(Amser Ffrainc) 
Lleoliad gem ola’r grwp i ddynion Coleman ac fydd yna 
sicr ddigon o ganu ar lannau afon y Garonne sy’n llifo at 
Fôr yr Iwerydd. 
   Tref rygbi yn hanesyddol yw’r Ville Rose, mae gan 
adeiladau hŷn y ddinas dint pincaidd, a does dim adeilad 
cystal i’w weld na’r Capitole. 
   Mae cwmni awyrennau Airbus wedi’i leoli yno felly 
bydd gwerth ymweld ag Aerodrome Toulouse-Labordes. 
   I’r rhai sy’n ymddiddori ym myd y llyfrau mae 
sefydliad lenyddol hyna Ewrop, yr Académie des Jeux 
Floraux wedi ei leoli ar Place Assezat. 
   Mae modd cyrraedd le Stadium a adeildwyd ar gyfer 
Cwpan y Byd 1938 ar dram gyda siwrne o 15 munud a 
bydd cael tocyn sawl-dydd yn syniad go dda. 
   Mae'n werth bwcio bwrdd yn Le Petit d’Ogre ar Rue 
des Paradoux am bryd o fwyd Gasconaidd traddodiadol - 
fydd yn siwr o gynnwys hwyad a photel neu fwy o 
Gaillac o’r ardal. 
Peidiwch â sôn am… Cae ‘porfa’ Le Stadiwm 
Peidiwch â methu…Marchand Carms 
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Ponty yn herio Merthyr yn y baw a'r 
llaca 

 
Mae'r tymor swyddogol wedi dirwyn i ben i Glwb Rygbi 
Pontypridd, ond gydag un gêm fawr arall eto i'w chwarae - ffeinal 

Uwch-Gynghrair y Principality. 
   Cyfuniad o orfoledd a siom fu mis diwethaf y tymor, gyda 
rhediad o fuddugoliaethau pwysig ond un golled gostus iawn yn 

eu plith. Diweddodd y tymor gyda Pontypridd wedi eu coroni fel 
pencampwyr Cwpan Her Foster's, ac wedi sicrhau'r safle uchaf yn 

yr Uwch-Gynghrair am y chweched flwyddyn yn olynol - tipyn o 
gamp! Yn anffodus fodd bynnag fydd Ponty ddim yn herio am 
Gwpan SWALEC, ar ôl colli yn erbyn Llanymddyfri yn y rownd 

gynderfynnol. 
   Ddydd Sadwrn y 9fed o Ebrill teithiodd Ponty i Faes y Bragdy, 

Penybont, y maes niwtral ar gyfer Ffeinal Cwpan Her Foster's, i 
gwrdd â Bedwas. Wedi rheoli'r hanner cyntaf, a chwarae rygbi o 

safon, roedd Ponty ar y blaen ar yr egwyl o 6pt i 38 ac yn 

ymddangos yn gyfforddus. Gêm o ddwy hanner oedd hon, a 
daeth Bedwas yn ôl yn gryf i herio Ponty hyd y funud olaf, gyda'r 

sgôr terfynol o 34pt i 38. Er mor agos oedd hi ar y diwedd, Ponty 
aeth â'r fuddugoliaeth, gan hawlio'r Cwpan Her. 

   Gyda'r gemau yn dod un ar ôl y llall wrth i'r tymor prysur ddod 
i ben, teithiodd Ponty i Gaerdydd ar y nos Fawrth canlynol a 
hawlio buddugoliaeth haeddiannol ar y maes plastic, gyda sgôr o 

24pt i 28 yn erbyn tîm y brifddinas, oedd â thri chwaraewr 
rhyngwladol a nifer o garfan y Gleision yn eu rhengoedd. 

  Ddydd Sadwrn y 16eg o Ebrill, maes St Helen yn Abertawe 
oedd y lleoliad ar gyfer rownd cynderfynol Cwpan SWALEC, a 
Llanymddyfri yn wrthwynebwyr. Roedd hon yn gêm agos a 

chystadleuol, ac er rheoli'r chwarae am gyfnod hir, ni allai 
Pontypridd dynnu'n glir. Wedi rhyng-gipio'r bel i sgorio yn yr 

eiliadau olaf, Y Porthmyn oedd yn drech o 16pt i 25. 
   Allan o'r cwpan, roedd angen i Ponty ymadfer yn gyflym wrth 
gwrdd â Chasnewydd yn y gynghrair ar y nos Fawrth canlynol. 

Roedd ennill yn holl bwysig i gadw Ponty ar frig y tabl, a dyna a 
wnaed, gyda phwynt bonws yn ychwanegol. 

   Gêm olaf y tymor oedd honno adref yn erbyn Bedwas ar 
Sadwrn y 23ain o Ebrill, a Ponty erbyn hyn yn gwybod y byddai 

buddugoliaeth yn ddigon i orffen ar frig y tabl. Ar ôl gem 
gyffrous arall gyda'r ddau dîm yn ymroddedig i ymosod, sgoriodd 
Ponty saith cais wrth ennill o 52pt i 32. 

   Un gêm sy' nawr yn weddill, gyda Ponty yn hawlio'r fantais o 
chwarae adref ar Heol Sardis yn Ffeinal yr Uwch-Gynghrair. 

Bydd llwyddiant y tymor cyfan yn y fantol yn yr ornest fawr hon 
ar ddydd Sul 15fed o Fai, wrth i Ponty gwrdd â naill ai 

Llanymddyfri neu Glyn Ebwy, o flaen camerâu S4C. 

Ponty yn hawlio'r Cwpan Her yn erbyn Bedwas.  

Danteithion Rhiwbob y Colofn Blasus a Iachus 

Noson yng nghwmni  
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Ewro 2016 
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Osian Roberts ac  

Ian Gwyn Hughes 

Dylan Ebenezer yn holi 

Nos Iau 12 Mai am 8yh 

Yr Hen Lyfrgell 

£5 mynediad 
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