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Mae dau o'r ardal wedi cael eu 
dewis i fod yn rhan o grwp o 25 
o bobl ifanc Cymru fydd yn 
teithio filoedd o filltiroedd ar 
daith fythgofiadwy i Batagonia 
fis Hydref 2017, fel rhan o 
10fed taith Urdd Gobaith 
Cymru i’r Wladfa.  
   Llongyfarchiadau mawr i 
Ethan Williams o Ysgol 
Gartholwg, a Beca Ellis o Ysgol 
Llanhari ar gael eu dewis! Bydd 
y bobl ifanc sydd oll rhwng 16 a 
18 oed, yn dilyn ôl traed 
oddeutu 200 o ieuenctid eraill 
sydd wedi cael y profiad o fynd 
ar daith i’r Wladfa gyda’r Urdd 

Dawnsio Gwerin 
 

Mae Adran Bro Taf wedi 

bod yn brysur yn paratoi 

gwefan arbennig i ddysgu 

rhai o'n dawnsfeydd mwyaf 

poblogaidd. Ar y wefan mae 

cyfarwyddiadau manwl o'r 

sgiliau sydd eu hangen ar 

gyfer pob dawns a hefyd 

fideo yn dangos sut i'w 

berfformio. Diolch i Eirlys 

Britton a Gavin Ashcroft am ddod â'r wybodaeth at ei gilydd. 

Gallwch ei weld ar wefan Hwb Cymru -   

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2017/dawnsio-gwerin/

index.html 

Clwb Gwawr Crotesi Creigiau a'r Cylch 

Cafwyd noson hwyliog i ddathlu Gŵyl Dewi yn neuadd yr eglwys. 

Noson Cawl a  Chân gyda Catrin Herbert yn canu a Morus Jones yn 

clocsio. Derbyniodd pob aelod fag dathlu 50 mlynedd ers sefydlu 

Merched y  Wawr, fydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer ein 

digwyddiad nesaf!. 

   Ar Fawrth 30ain byddwn yn cwrdd am noson siopa yn John 

Lewis yng Nghaerdydd. Dewch yn llu. 

Teleri Jones  

Mali-Fflur Williams o 

Flwyddyn 6, Bardd 

Buddugol Eisteddfod Ysgol 
Garth Olwg  . 

Pobl ifanc lleol yn codi arian ar gyfer 
taith Patagonia 

ers 2008. Cost y daith yw £2,400 y person, ac mae’r gwaith caled o 
godi arian wedi dechrau yn barod. Byddant yn chwilio am nawdd 
ac yn cynnal llu o weithgareddau dros y misoedd nesaf.  
   Tra ym Mhatagonia bydd y grŵp yn treulio pythefnos yn dilyn 
rhaglen o weithgareddau arbennig sydd wedi eu trefnu o flaen llaw. 
Yn y gorffennol mae’r gweithgareddau wedi cynnwys ymweld â 
grwpiau henoed, ysgolion a cholegau, blasu Asado, cynnal 
cyngherddau, cymanfa ganu a noson lawen yn osgystal a chystadlu 
yn Eisteddfod Chubut.  
   Medd Lois Hedd, Swyddog Datblygu Dinbych ac un o 
arweinyddion y daith i Batagonia yn 2017, “Cawsom lu o geisiadau 
gwych o Gymru ben baladr unwaith eto eleni. Mae’r her i hel yr 
holl arian sydd ei angen i fynd ar y daith bellach wedi dechrau, ac 
rydw i’n edrych ymlaen at weld creadigrwydd y bobl ifanc wrth 
iddynt fynd ati."  
   Mae’r daith Hydref  i Batagonia yn uchafbwynt gweithgareddau 
rhyngwladol blynyddol yr Urdd, a dyma ni’n dathlu y ddegfed 
daith yn 2017. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael eu 
dewis eleni, a phob lwc gyda'r gwaith caled o gasglu arian nawdd 
dros y misoedd i ddod! 

Dathlu Gŵyl Dewi a 50 mlynedd 

Llongyfarchiadua i Betsi Griffiths, Gilfach Goch, cyn Brif-athrawes 

Ysgol Gymraeg Tonyrefail ar ddathlu ei phen-blwydd yn 80 oed. 

Eluned Davies Scott, ein 

colofnydd Iachus a Blasus 

(tudalen 8), fu'n paratoi pancos 

(crempog) i Heledd Cynwal ar 

Bore Coffi dydd Mawrth Ynyd.  
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant 

PARTI PONTY 2017 
Gŵyl Gymraeg i bawb 

 

Yn dilyn llwyddiant 

Parti Ponty llynedd lle 

croesawyd dros 6000 

o ymwelwyr a hynny 

mewn tywydd gwael, 

eleni, rydym yn 

ffyddiog y bydd yr 

haul yn disgleirio ym 

Mhontypridd a 

byddwn yn siŵr o fwrw ein targed o 

12,000 o ymwelwyr yn ystod y dydd. 

   Yn ôl ein haddewid, rydym wedi ymateb 

i’ch adborth a bydd Parti Ponty 2017 yn 

cyflawni popeth y mae’r rhai blaenorol 

wedi eu cyflawni a llawer mwy! 

   Dywed Einir Siôn, Prifweithredwraig 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf,  

“Mae'n bleser lansio Parti Ponty 2017. 

Mae'n ddigwyddiad pwysig sy'n rhoi 

llwyfan cyfoes, hwyliog a chyffrous i'r 

iaith Gymraeg yn y Sir. Mae cefnogaeth 

partneriaethol y Cyngor Sir i'r digwyddiad 

yn profi eu hymrwymiad hwythau i 

ddatblygiad a thwf yr iaith Gymraeg yn 

RhCT 

   Byddwch yn falch i glywed bydd yr Ŵyl 

Gymraeg arbennig hon yn ôl ym Mharc 

Ynysangharad Pontypridd ddydd Sadwrn, 

15fed o Orffennaf rhwng 11yb a 7yh. 

   Mae’r ŵyl wedi ei threfnu eleni gan yr 

elusen Gymraeg, Menter Iaith Rhondda 

Cynon Taf mewn partneriaeth â Chyngor 

Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff. 

   Dywed y Cynghorydd Geraint Hopkins – 

Aelod cabinet gyda chyfrifoldeb dros yr 

iaith Gymraeg 

   “Rydym yn falch ein bod ni wedi gallu 

cynnig dwy flynedd o ymrwymiad cyllid o 

£40k i gefnogi’r digwyddiad yma a fydd yn 

gobeithio darparu sicrwydd i Fenter Iaith 

wrth iddyn nhw ddatblygu Parti Ponty’n 

bellach yn y dyfodol.” 

   Bydd Parti Ponty yn rhoi llwyfan i 

amrywiaeth o berfformwyr a grwpiau 

Cymraeg. Bydd hefyd yn rhoi’r cyfle i’r 

cyhoedd gasglu gwybodaeth am 

wasanaethau a mudiadau Cymraeg sy’n 

gweithredu yn yr ardal. Bydd yr Ŵyl yn 

treiddio drwy’r dref gyda stondinau, bwyd, 

bar, gweithdai, llwyfan bandiau, 

perfformiadau ysgolion, Pentref 

Chwaraeon yr Urdd, perfformwyr stryd, 

gweithgareddau i ddysgwyr, Merched y 

Wawr yn ogystal â’r tipis cyfarwydd, Y 

Cwtsh, ar gyfer plant ifanc a theuluoedd, Y 

Lolfa, ar gyfer yr ieuenctid. Bydd ardal 

Wyddoniaeth a llwyfan newydd sbon i 

berfformiadau ysgolion. 

   Dilynwch holl ddatblygiadau’r 

digwyddiad ar lein #PartiPonty17 

@PartiPonty17 ar Trydar a Parti Ponty 17 

ar Facebook. 

   Os hoffech chi ddangos eich cefnogaeth 
i’r digwyddiad croeso i chi gyfrannu ar 

Crowdfunder. Ewch i wefan Crowdfunder 

www.crowdfunder.co.uk a chwiliwch am – 
Parti Ponty 2017. Diolch yn Fawr! 

NSPCC 

Diolch o galon i bawb a gyfrannodd at godi 

dros £1400 ar gyfer elusen y tymor – yr 
NSPCC.  Fe ddaeth cynrychiolydd o’r elusen 

atom er mwyn cynnal gwasanaethau arbennig 

ac fe gynhaliwyd gweithdai llwyddiannus 

iawn gyda disgyblion Blynyddoedd 5 a 6,  ar 

gadw’n ddiogel. 
 

Techniquest 

Yn ystod mis 

Chwefror fe 

ddaeth staff 

Techniquest atom 
i gynnal 

gweithdai datrys 

problemau mathemategol, gyda’r plant.  

Roedd pawb wedi mwynhau ac roedd hi’n 

gyfle i ymarfer ein sgiliau mewn ffordd 
hwyliog. 

 
Y Cwis Llyfrau Cymraeg 

Llongyfarchiadau i Noa, William, Caitlin, 

Evie a Bethan a fu’n cystadlu yn rownd 

gyntaf y Cwis Llyfrau Cymraeg, yn Nhŷ 

Dysgu ar y 14eg o Chwefror.  Fe ddarllenodd 

y disgyblion nofel Anni Llŷn, “Asiant A” a’i 
thrafod fel grŵp.  Da iawn chi blant!  Maent 

wrthi nawr yn paratoi sgript ddrama ar gyfer 

y rownd nesaf. 

Eisteddfod Ysgol 

Ar yr wythfed o Chwefror fe gynhaliwyd ein 

heisteddfod ysgol.  Cafodd degau o 

ddisgyblion y cyfle i gystadlu ar amrywiaeth 
o gystadlaethau canu a llefaru, yn ogystal â 

chystadlaethau ysgrifenedig .  Diolch i Mrs 

Siân Davies a Mrs Siw Thomas am ddod 

atom fel beirniaid eleni eto.  Roedd hi’n 
ddiwrnod llwyddiannus iawn a 

llongyfarchiadau i’r disgyblion fydd yn mynd 

ymlaen i gynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod 

Gylch.  Llongyfarchiadau hefyd i William 
Burke ar fod yn fuddugol yng 

nghystadleuaeth y gadair. 

 
Posteri gwych 

Llongyfarchiadau i Mali Stevenson, Evie 

Ginwalla ac Emily Amos ar ennill 

cystadleuaeth a drefnwyd gan Feddygfa’r Hen 

Ysgol.  Gofynnwyd i’r disgyblion baratoi 
posteri’n dangos pwysigrwydd gofalu am ein 

hiechyd a bydd gwaith y tair yn cael ei 

arddangos yn y Feddygfa. 

 
Diwrnod Diogelwch ar y Wê 

Ar Ddiwrnod Diogelwch ar y Wê fe fu pob 

dosbarth wrthi’n cyflawni gweithgareddau 

amrywiol yn seiliedig ar gadw’n ddiogel ar 

lein.  Fe gafodd pawb lawer o hwyl wrth 

weithio ar y tasgau pwysig yma. 

Dosbarth Sandra Rose 
 
Bydd yn chwith iawn i ni 'ferched pnawn 
Llun' weld dosbarth Sandra yng 
Nghanolfan Garth Olwg ddod i ben am 
flwyddyn arall. Drwy'r hydref a'r gaeaf 
cawsom ein cyflwyno i sgiliau newydd nad 
oedd y rhan fwyaf ohonom hyd yn oed 
wedi clywed sôn amdanynt! Pleser pur yw 
cael ein meithrin gan Sandra i greu 
'campweithiau' - wel, yn ein barn bach ni - 
bob pnawn Llun. Mae'r 'creadigaethau' i'w 
gweld ar hyn o bryd yn y cypyrddau 
arddangos yng nghyntedd Gartholwg. Ond 
sylwer - does dim pris arnynt! Gobeithio'n 
wir y cawn ail-afael yn y dysgu pan ddaw'r 
hydref - mae gan Sandra ddoniau arbennig 
iawn a'r gallu i ysbrydoli eraill. Diolch 
Sandra!  

http://www.crowdfunder.co.uk
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Ysgol Uwchradd 
Pontypridd 

Blwyddyn 7 yn cwrdd â thîm pêl-rwyd 

Seland Newydd 

Enillodd ein tîm pêl-rwyd blwyddyn 7 

gyfle i gwrdd â'r tîm ail orau yn y byd 

mewn pêl-rwyd - Seland Newydd.  

   Cafodd chwaraewyr y cyfle i gwrdd â'r 

chwaraewyr, cael taith o amgylch Arena Iâ 

Caerdydd, lle maent wedi chwarae gemau 

prawf yn ddiweddar a chymryd rhan mewn  

sesiwn cwestiwn ac ateb gyda disgyblion o 

wahanol ysgolion, gan gynnwys ein hysgol 

ni. Roedd Thea Davies ym mlwyddyn 7 yn 

ddigon ffodus i ennill crys hyfforddi wedi'i 

lofnodi ar gyfer gofyn un o'r cwestiynau 

gorau. 

 

Cyn-ddisgybl 

Dafydd Jon wedi 

dyfeisio ap! 

Mae cyn-ddisgybl 

o Ysgol 

Uwchradd 

Pontypridd, 

Dafydd Jones 

wedi dyfeisio ap ffôn symudol newydd a 

gynlluniwyd i atal teithwyr ar rwydwaith 

tiwb Llundain golli eu stopio ar ôl syrthio i 

gysgu! Wedi'i ysbrydoli gan anffawd ei 

frawd, mae’r ap yn defnyddio'r mannau wi

-fi mewn gorsafoedd i ddweud ble mae'r 

teithiwr, ac yna yn eu rhybuddio mewn 

pryd i adael yn yr orsaf gywir. Da iawn a 

llongyfarchiadau ar dy lwyddiant Dafydd! 
 

Wythnos y Llyfrau! 

Yn yr ysgol, mae blwyddyn 7-9 wedi bod 

yn brysur mewn gwersi a thu hwnt yn 

dathlu wythnos y Llyfrau. Mae’r staff wedi 

bod yn hynod o brysur yn trefnu teithiau i 

stiwdio Harry Potter, yn ogystal ag 

awduron i ddod i siarad gyda’r disgyblion. 

Mae llwyth o weithgareddau a 

chystadlaethau wedi bod yn mynd ymlaen 

hefyd. Dydd Iau roedd y chweched 

dosbarth a’r staff yn ymuno â’r hwyl wrth 

wisgo mewn gwisg ffansi o’i hoff 

gymeriadau o lyfrau enwog. Am wythnos 

braf! 

Capel Sardis Pontypridd 
 

Bu dathlu mawr yn y capel ar y 12fed o 

Chwefror gan i Mr Idwal Adams, 

organydd y capel ers blynyddoedd maith, 

gyrraedd ei benblwydd yn 98 mlwydd 

oed.  

Mawr yw ein diolch iddo am ei holl 

waith dros y blynyddoedd. 

Llongyfarchiadau mawr Idwal ac am y 

cant amdani! 

Rhodri a Cadi, effeilliaid  Siôn a Siân 

Davies, Pontypridd  (tudalen 5) 

Ysgol Pont-Sion-Norton
(tudalen 10) 

Tîm Rygbi Tag y Merched 

Cystadleuaeth Cogurdd 

Arweinwyr Digidol 

Iard yr Adran Iau  

Archarwyr - Dr Ann Price  

a'r Parch Aled Edwards 

Eve Loveridge, 

Llenor y flwyddyn  
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Creigiau (Tudlen 6) 

Macbeth 

Daeth y Theatr 

Genedlaethol â'i 

chynhyrchiad 

diweddara, sef 

Macbeth drwy 

gyfrwng y 

Gymraeg i gastell 

Caerffili. 

Perfformiwyd y 

clasur yma 

gan Shakespeare rhwng y 7fed a'r 18fed o 

Chwefror, gyda pherfformiad y 14eg o 

Chwefror yn cael ei ddarlledu yn fyw i 

nifer o theatrau ledled Cymru. 

   Iestyn Gwyn Jones, Heol Caerdydd, oedd 

un o ddau blentyn oedd yn perfformio rhan 

Fleance, sef mab Banquo. Bu wrthi yn 

ymarfer gyda'r actorion proffesiynol gan 

dderbyn hyfforddiant ar ddefnyddio 

cleddyf ac i ymladd! 

   Gobeithio i chi weld y ddrama! 

Macbeth 

Cefais brofiad anhygoel wrth gael fy newis 

i chwarae rhan Fleance, mab Banquo yng 

Nghynhyrchiad Theatr Genedlaethol 

Cymru o Macbeth. Nid y cyfle i actio oedd 

yr unig brofiad ond roedd cael perfformio 

yng Nghastell Caerffili yn brofiad unigryw 

yn ei hun. Gwelais rannau o’r castell 

hynafol nad  oeddwn wedi profi o’r blaen, 

a’r eiliad y camwn mewn i’r castell bob 

nos teimlwn fy mod yn yr Alban yng 

nghyfnod Macbeth.   

   Yn ystod y pythefnos o sioeau bum yn 

cyd-weithio gyda actorion proffesiynol e.e 

Phil Harries, Richard Lynch, Ffion Dafis a 

Gareth (John)  Bale! Yn ogystal â’r cast 

cymunedol. Dysgais sut i  ymladd 

cleddyfau a sgiliau  megis cael eich lladd ar 

lwyfan (yn ddiogel!). 

   Mwynheuais y cyfle a byddwn wrth fy 

modd yn cael cyfle i wneud perfformiad  

tebyg eto.                     Iestyn Gwyn Jones 

Margaret Pritchard-Copley yn derbyn yr MBE gyda John ei gŵr  

ac Angharad a Ria, ei dwy ferch. 

Mabon ddaeth yn drydydd ym 

mhencampwriaeth Athletau Cymru  

Efail Isaf (tudalen 5) 

Gruff mab Angharad a Chris  

Gruffydd Evans, Maes Cadwgan, aelod o 

Academi Pêl-droed, Caerdydd - dan 7 oed  Cawl Sag Aloo  (tudalen 8) 

Elenid Jones yn sgwrsio am Madagacar 

Merched y Wawr y Garth yn 

dathlu 50 
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PONTYPRIDD 
 

EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Cerddoriaeth Curiad Calon   
 

Cyngerdd Tri Chôr: 

Côr Godre’r Garth • Côr yr Einion  

Parti’r Efail 

 

7 yr hwyr Dydd Sul 19eg Mawrth 

Capel y Tabernacl, Efail Isaf 

Tocynnau £7 (£5) 

 

 Tuag at Apêl Diffibriliwr i Efail Isaf   

Rhedwr o fri! 

Mae gyda ni redwr o fri yn y pentref. 

Daeth Mabon, mab Heulyn a Catrin Rhys, 

Penywaun yn drydydd ym 

mhencampwriaeth Athletau Cymru yn y 

ras 60 metr dan 13 oed yn y Ganolfan 

Athletau Dan-do Cenedlaethol yng 

Nghaerdydd. (Llun tudalen 4) 

 
“Breuddwyd Roc a Rôl” 

Nos Sadwrn, Ionawr 28ain perfformiodd 

Adran Bro Taf y sioe “Breuddwyd Roc a 

Rôl” yn Theatr Garth Olwg. Caneuon 

Edward H Dafis oedd sail y perfformiad ac 

roedd yn braf gweld un neu ddau o 

aelodau’r grŵp yn bresennol yn y theatr. 

Roedd yn sioe afieithus, llawn hiwmor ac 

egni a’r canu’n wefreiddiol. Fe roddodd 

pob un o’r cast ifanc gant y cant a gellid 

fod wedi cael mwy nag un perfformiad. 

Mae’r ardal mor ffodus i gael 

arweinyddion mor wych i ysbrydoli ein 

pobl ifanc. 

 
Anrhydeddu Margaret 

Ar y chweched o Ragfyr anrhydeddwyd 

Margaret Pritchard Copley â’r MBE fel 

cydnabyddiaeth am ei gwaith fel Prif 

Weithredwr Hosbis George Thomas sydd 

yn cynnig gofal lliniarol i gleifion. Yn y 

llun gyda Margaret mae John ei gŵr a’r 

merched Angharad a Ria. 

 
Damwain 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 

deulu Tom Owen, Parc Nant Celyn a fu 

farw mewn damwain erchyll tra’n gweithio 

i Gwmni Trydan Western Power 

Distribution yng Nghaerdydd. Yn gyn-

ddisgybl Ysgol Gyfun Garth Olwg roedd 

Tom yn boblogaidd iawn ymhlith ei 

gyfoedion ac yn chwaraewr rygbi medrus 

ac yn aelod o Glwb Rygbi’r Beddau. Mae 

ein cydymdeimlad diffuant â’r teulu a’i 

ffrindiau ar yr adeg drist yma. 

 
Y TABERNACL 

Gwellhad Buan 

Da gweld Ann Rees, Penywaun yn ôl yn y 

capel ar ôl derbyn triniaeth yn yr ysbyty yn 

ddiweddar. Dymunwn wellhad llwyr iddi. 

 
Cyngerdd Curiad Calon 

Bydd y tri chôr sydd yn ymarfer yn y 

pentref yn dod ynghyd ar nos Sul, Mawrth 

19 i gynnal cyngerdd yn y capel i godi 

arian i gael diffibriliwr i’r pentref. Dewch i 

gefnogi’r achos pwysig yma gan fod modd 

i’r peiriant yma, achub bywydau. Bydd y 

cyngerdd yn dechrau am 7yh aphris 

tocynnau yw £7 a £5. 

 
Merched y Tabernacl 

Treuliwyd orig hyfryd gan aelodau 

Merched y Tabernacl yn Neuadd Dewi 

Sant ar ddiwrnod olaf mis Ionawr yn 

gwrando ar ddatganiad gan Sioned Gwen 

Davies a fydd yn cynrychioli Cymru yng 

nghystadleuaeth Canwr y Byd ym mis 

Mehefin. Mae gan Sioned Gwen y ddawn o 

gyfathrebu â’r gynulleidfa a chawsom ein 

diddanu ag amrywiaeth o ganeuon gan y 

cyfansoddwyr Manuel de Falla, Britten, 

Walton ac roedd y gân “Amor” gan 

William Bolcom yn ddifyr iawn. Roedd 

Sioned Gwen mewn cytgord llwyr gyda’i 

chyfeilydd medrus Caradog Williams. Pob 

lwc iddi yn y gystadleuaeth ym mis 

Mehefin. 

   Cyfarfod nesaf yr aelodau fydd mwynhau 

Cinio Gŵyl Dewi ym Mwyty’r Caesar’s, 

ddydd Mercher, Mawrth 8fed am 1yp.  

 
Trefn y Suliau ar gyfer Mis Mawrth 

Mawrth 5ed  Aelodau Tonteg a Phentre’r 

Eglwys 

Mawrth 12fed  Y Parchedig Aled Edwards 

Mawrth 19eg Oedfa deuluol o dan ofal 

Huw M Roberts 

Mawrth 26ain  “Tuag at y Pasg” gyda Chôr 
Caerdydd. 

Merched y Wawr 
Cynhaliwyd cyngerdd i ddathlu Gŵyl 
Ddewi yn Eglwys Sant Catherine. Diolch o 
galon i fyfyrwyr Y Coleg Cerdd a Drama 
am ein difyrru gyda’u datganiadau ar y 
delyn, ffliwt a chan. Roedd elw’r noson yn 
mynd tuag at Bwyllgor Apêl yr Urdd 
Steddfod Penybont , Taf ac Elai. 
   Bydd y Gangen yn cwrdd nesa ym Mis 
Mai pan ddaw Eirlys Rhiannon i son am 
‘Gerddi Bwytadwy’. Nos Iau, 11eg o Fai 
am 7.30 yn Festri Capel Sardis. 
 
Brysiwch Wella 
Dymuniadau am wellhad buan i Myfanwy 
Lloyd, Y Pared sy  wedi bod yn yr ysbyty 
ac yn derbyn triniaeth. 
 
Clwb y Bont 
Mae’r Clwb wedi bod yn brysur yn 
ddiweddar gyda nifer yn dod i wylio’r 
gemau rygbi rhyngwladol. 
Beth am ddilyn digwyddiadau yn y Clwb 
wrth fynd ar Facebook neu gwefan y 
Clwb? 
   Cofiwch am recordio Talwrn y Beirdd 
nos Fawrth, Mawrth14eg 
   Nos Wener 31ain o Fawrth  am 7.30, 
noson o adloniant i godi arian at Ysbyty 
Felindre ac Eisteddfod yr Urdd gyda 
Delwyn Siôn, Chwain a Morfa. Arweinydd 
y noson fydd Martyn Geraint. 
Tocynnau £10 ar gael gan Jayne Rees 
 
Gan Bwyll! 
Mae nifer o drigolion yr ardal wedi profi 
anffawd yn ddiweddar wrth gwympo ac 
ambell un wedi torri asgwrn. Ara deg 
Pauline Duggan, Andrew Ebbsworth, 

Meinir Heulyn a Delyth Blainey.Yn falch o 
glywed eu bod nhw’n gwella. 
 
Llongyfarchiadau 
Ddiwedd y mis fe fydd Gareth a Gina 
Miles, Graigwen yn dathlu eu Priodas Aur. 
Byddan nhw yn dathlu’r achlysur arbennig 
gyda theulu a ffrindiau yn Nant Gwrtheyrn. 
   Llongyfarchiadau i Lowri Mair a James 
ar eu dyweddïad yn ddiweddar. Mae Lowri 
yn ferch i Ceinwen a Tom Jones, Llandaf. 
 
Croeso (llun tudalen 3) 
Fe gyrhaeddodd efeilliaid i Siôn a Siân 
Davies, Caerdydd ddiwedd mis Chwefror. 
Mae Nain a Taid Cilfynydd (Delyth a 
Graham Davies) wrth eu bodd yn croesawu 
Rhodri a Cadi. Hefyd Mamgu a Tadcu 
Garnant, Jayne a Lyn Davies a hen fam-gu 
yr efeilliaid yng Nglanaman. 
 
Mwy o fabis 
Braf oedd cwrdd â thri Chymro bach 
newydd yn y feddygfa yn ddiweddar. 
Mae’r tripledi - Hywel, Islwyn a Siôr yn 
byw yn Coed y Cwm, Pontypridd ac yn 
frodyr i’w brawd mawr Siencyn. 
 
Pwyllgor yr Urdd 
Roedd y noson gyri yn y Juboraj yn 
llwyddiannus unwaith eto a chafwyd gryn 
hwyl yn creu limrigau ‘Aeth  yr hen Mr. 
Urdd mas am gyri’ Yn anffodus nid oes 
modd eu cynnwys yn y golofn hon rhag 
ypsetio darllenwyr sensitif! 
   Rydym yn ddiolchgar i Ferched y Wawr 
am drefnu eu cyngerdd Gŵyl Ddewi a 
hefyd trefnwyr y noson yng Nghlwb y 
Bont  nos Wener 31ain pan fydd rhan o 
elw’r noson yn dod at gronfa apêl 
Pontypridd. 
   Digwyddiad mis Ebrill yw cyngerdd 
arbennig gan Gôr y Cwm a phlant Ysgol 
Llwyncelyn yng Nghapel Sardis, 
Pontypridd nos Fercher, Ebrill 26ain.  
 
Clwb Llyfrau 
Mae’r Clwb yn falch o groesawu Radio 
Cymru i recordio dwy raglen o Talwrn y 
Beirdd nos Fawrth, Mawrth 14eg. Y timau 
‘n cystadlu yw 
Y Ffoaduriaid v Y Diwc 
Aberhafren v Y Prentisiaid.  
Dewch i Glwb y Bont erbyn 7 o’r gloch. 
Mynediad am ddim 
   Byddwn yn cwrdd nos Fawrth, Ebrill 
11eg am 8.00 i drafod y nofel 
‘Pantywennol’ gan Ruth Richards. 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Gohebydd y mis: Siân Llewelyn Barnes 

 
Merched y Wawr Tonysguboriau 

Cafwyd noson ddiddorol yng nghwmni 

Eifion Glyn nos Fercher,  y 15fed o 

Chwefror. Soniodd am bwysigrwydd y 

Gymraeg iddo a'i brofiadau wrth weithio 

ar y rhaglen Y Byd ar Bedwar. Bu'n 

newyddiadurwr gyda'r gyfres materion 

cyfoes dros gyfnod o chwarter canrif gan 

ymweld â gwledydd megis Afghanistan, 

Bosnia, Israel, Rwmania, Latfia a'r 

Wcráin. 30 mlynedd wedi'r ddamwain 

niwclear waethaf erioed yn Chernobyl, 

dychwelodd yno i ddarganfod sut effaith 

gafodd y ffrwydrad ymbelydrol ar y bobol 

a'u cymunedau.  

Bydd y merched yn ymweld â Miskin 

Arms ym mis Mawrth i wledda a dathlu 

gŵyl nawddsant Cymru.  

 
Cyngerdd 

Cynhelir cyngerdd i godi arian at Breast 

Cancer Care Cymru yn Eglwys Gatholig 

All Hallows, Meisgyn ar yr 11eg o fis 

Mawrth am 7.45yh. Bydd Côr Tadau 

Trisant, Noteworthy, Grace Adams ac 

Alys John yn perfformio ar y noson.  Cost 

pob tocyn yw £10 ac mae modd i chi 

archebu tocynnau drwy ffonio Stephen 

Cotterell ar 07770981361.  

 
Cymdeithas Gymraeg Llantrisant 

Bydd cyfle i fynd ar daith i Aberteifi  gyda 

Chymdeithas Gymraeg Llantrisant ar yr 

8fed o Orffennaf.  Yn ystod y daith bydd 

cyfle i ymweld â'r Castell a chlywed am 

hanes yr ardal. Mae croeso i rai nad ydynt 

yn aelodau o Gymdeithas Gymraeg 

Llantrisant ddod ar y daith hefyd. Diolch i 

Carys ac Elwyn Davies am drefnu'r daith. 

Os oes diddordeb gyda chi yna cysylltwch 

â Rhiannon a Geraint Price ar 01443 

223282/07812538461 neu  trwy e bost 

rmprice46@gmail.com  / 

geraint price44@gmail.com. 

Gohebydd mis nesaf: Margaret White 

magiwyn15@gmail.com 

Eisteddfod Genedlaethol 
Cymru 

Caerdydd 2018 
 

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ôl ar 

ein libart yn 2018, er ei bod yn addo bod yn 

un go wahanol i’r arfer y tro yma – hynny 

yn rhannol oherwydd na fydd yna Faes 

traddodiadol i gyfarch yr Eisteddfodwyr. 

Yn hytrach strydoedd y bae fydd y Maes a 

bydd croeso twymgalon ar bob sgwar a 

chylch a chyffordd drwyddi draw. 

   Yn 2008 yr ymwelodd yr Eisteddfod 

ddiwethaf â Chaerdydd, a dwi’n siwr nad 

oes angen atgoffa darllenwyr Tafod Elái o’r 

bwrlwm a fu bryd hynny yn y dalgylch i 

godi arian  er hwyluso’r baich o gynnal yr 

Eisteddfod ar ein stepen drws. Dyma felly 

eich hysbysu fod ymgyrch debyg ar 

gerdded o hyn hyd 2018. 

   Yn dilyn cais gan Gadeirydd Pwyllgor 

Gwaith Eisteddfod Caerdydd a’r Cylch 

2008, sef Huw Llywelyn Davies, i 

ymgynull yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 

gyda’r bwriad o sefydlu Pwyllgor Apel 

Lleol, braf yw cyhoeddi fod ‘na griw ifanc 

brwdfrydig wedi gwirfoddoli i arwain yr 

ymgyrch, gyda chymorth a chyfraniad 

ambell un hyn (ond sydd yr un mor 

frwdfrydig)!  

   Gosodwyd nod ariannol o £20,000 i 

bentrefi’r Creigiau a Phentyrch, ac mae’r 

Pwyllgor Apêl yn brysur eisioes yn 

ymgodymu â syniadau ar gyfer nifer o 

ddigwyddiadau a fydd yn cyfrannu tuag at 

y swm (nid ansylweddol) yma. 

   Ond cofiwch nad dyletswydd yr ychydig 

yn unig fydd trefnu a chefnogi yr Apel hon 

- bydd angen cymorth pawb i ysgwyddo’r 

baich a hwyluso’r gwaith. 

   Boed y digwyddiad mewn ysgol, Neuadd, 

Capel neu unrhyw adeilad arall addas, 

byddai’n dda cael cefnogaeth pob 

Cymdeithas a chlwb o fewn ein dalgylch un 

a’i i drefnu gweithgarwch eu hunain neu i 

gynnig cefnogaeth ariannol i’r ymgyrch. 

   Yn ogystal, fel yn y gorffennol, bydd 

modd cyfamodi swm o arian yn fisol, o hyn 

hyd at yr Eisteddfod, (gweler y ffurflen yn 

y rhifyn yma o Tafod Elái) petaech yn 

dymuno cefnogi drwy’r dull hwnnw. 

   I lawnsio’r ymgyrch bwriedir cynnal 

Cinio Mawreddog, gyda cherddoriaeth gan 

grwp adnabyddus, mewn pabell enfawr ar 

Barc y Dwrlyn, Pentyrch, [gyda 

chydweithrediad parod  Clwb Rygbi 

Pentyrch] ar y 12fed o Fai (plis rhowch y 

dyddiad yn eich dyddiaduron) [Pris tocyn 

£35 y pen]. Byddwn yn gobeithio gweld o 

leiaf 250 o gefnogwyr yn mwynhau arlwy 

gyfoethog i’r stumog ac i’r glust bryd 

hynny!   

   Cadwch eich llygaid allan am y rhestr 

digwyddiadau dros y misoedd nesaf yma 

gan obeithio y byddwch i gyd yn barod eich 

cefnogaeth a hael eich cyfraniad. 

   Aelodau Pwyllgor Apêl Creigiau a 

Phentyrch:-  

Rhian Iolo Brewster (Swyddog 

Academi Pêl-droed, Caerdydd! 
Llongyfarchiadau mawr i Gruffydd Evans, 
Maes Cadwgan, ar gael ei ddewis i 
chwarae i Academi Pêl-droed, Caerdydd - 
dan 7 oed - ers mis Mai llynedd! Mae 
Gruff wedi chwarae sawl gêm i'r tîm 
cyntaf, ac yn ddiweddar tra'n chwarae yn 
erbyn Academi Chelsea ddechrau'r 
flwyddyn, fe sgoriodd e gôl! Da iawn ti, 
was, a finne'n meddwl taw dilyn dy Dad ot 
ti'n mynd i wneud, i mewn i dîm rygbi 
cynta Pentyrch!  
 
Croeso Gruff! 
Gruff bach arall - ond y tro hwn Gruff bach 
newydd sbon - bron! Llongyfarchiadau 
mawr Angharad a Chris ar enedigaeth 
Gruff ar Fedi'r 14eg y llynedd! Enw llawn 
Gruff yw Gruff Joseff Gubby. Mae 
Angharad a Chris yn byw yn y pentre ers 
mis Hydref 2013 - ar ôl iddynt briodi yng 
Nghrughywel ym mis Gorffennaf y 
flwyddyn honno. Daw Angharad o Ferthyr 
yn wreiddiol ac mae'n athrawes addysg 
gorfforol yn Ysgol Plasmawr. Mae Chris 
yn wreiddiol o Ddyfnaint ac yn athro 
mathemateg yn ysgol Westbourne, Penarth. 
Y ddau wedi hen ymgartrefu yma'n 
Creigiau yn eu cartref clyd - cartref sy' 
bellach yn aelwyd i dri! Bydd llawer un yn 
falch o ddeall taw Dyfrig a Menna 
(Morgan) yw Tad-cu a Mam-gu balch 
Gruff!  
 
Pen-blwydd hapus! 
Dymuniadau gorau am ben-blwydd hapus 
iawn i ddau gyfaill sy'n go agos o ran 
oedran! Ddechrau'r flwyddyn dathlodd 
Mike MacDonald ben-blwydd arbennig ac 
ym mis Mawrth bydd Byron Edwards, 
(Arglwydd Byron, wrth gwrs!) yn dathlu yr 
un carreg filltir! Pob bendith ac iechyd da 
eich dau! 
 
Merched y Wawr - Cangen y Garth 
Braf iawn oedd cael cwmni un o'n 
haelodau i'n hannerch yng nghyfarfod y 
Gangen mis Chwefror. Aeth Elenid â ni ar 
daith i Madagasgar bell - ynys hynod 
ddifyr. Trydedd ynys fwya'r byd! Nid 
dyma'r tro cynta i Elenid ymweld â'r ynys 
felly roedd yn braf clywed ei hargraffiadau 
diweddara wrth iddi ddilyn camre y 
cenhadon ifanc aeth allan yno o orllewin 
Cymru dros ddau can mlynedd yn ôl. Gwŷr 
ifainc, dewr, anhunanol anturiodd yno i 
weithio a sefydlu eglwysi a chynnig 
addysg i'r trigolion. Stori anhygoel a 
dweud y gwir wedi ei hadrodd mor 
rhwydd, mor gywrain mewn llun a gair. 
Diolch Elenid am dy gwmni ac am ddod i'n 
goleuo am hanes Madagasgar!  
   Cyfarfod mis Mawrth - bydd y prifardd 
Cyril Jones yn dod atom i'n diddanu - nos 
Fercher, Mawrth 8fed am 8 yr hwyr, yn Y 
Ganolfan, Efail Isaf. 

Cyfathrebu),  Catrin Brooks, Enid Davies, 

Huw Llywelyn Davies (Cyd-gadeirydd), 

Bethan Griffith (Cyd-drysorydd),  Iwan 

Griffiths (Cyd-drysorydd), Emma Lile, 

Rhodri-Gwynn Jones (Cyd-gadeirydd), 

Teleri Jones, Wyn Jones, Ceri Roberts, 

Huw Roberts (Ysgrifennydd),  Carol 

Williams 

   Gyda diolch rhag blaen am eich 

cefnogaeth a’ch cymorth, oddiwrth y criw 

uchod, er budd Eisteddfod Genedlaethol 

Cymru Caerdydd 2018. 

mailto:rmprice46@gmail.com%20%20/%20%20geraint
mailto:rmprice46@gmail.com%20%20/%20%20geraint
mailto:price44@gmail.com
https://protect-eu.mimecast.com/s/eZwEBU5mzvcJ
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 Annwyl gyfaill, 

 

Daeth yn gyfnod ymgyrch aelodaeth 

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac felly 

dyma ysgrifennu at ddarllenwyr Tafod Elái 

i ofyn i chi ymaelodi â'r Gymdeithas, er 

mwyn sicrhau ein bod ni'n gallu dal ati i 

wneud ein gwaith a sicrhau dyfodol mwy 

cadarn i'r iaith. 

   Mae llawer o newid wedi bod yn ystod yr 

hanner can mlynedd diwethaf, er gwell ac 

er gwaeth. Un peth cyson yw'r ffaith bod 

Cymdeithas yr Iaith wedi bod yna bob cam 

o'r ffordd, yn brwydro i sicrhau hawliau i 

bobl Cymru, a dyfodol i'r iaith. 

   Mae llawer wedi'i ennill, ond mae ffordd 

bell i fynd eto cyn cyrraedd y nod. Mae 

angen rhagor o aelodau ar Gymdeithas yr 

Iaith er mwyn dal ati gyda'r gwaith. Allwch 

chi gefnogi? Fe fyddai'n braf iawn gweld 

rhagor o bobl Taf Elái yn ymaelodi eleni. 

   Fe allwch chi ymaelodi â'r Gymdeithas 

drwy ein gwefan  www.cymdeithas.cymru/

ymaelodi  gan dalu gyda'ch cerdyn banc, 

neu drwy anfon siec at Gymdeithas yr Iaith 

Gymraeg, Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa'r 

Môr, Aberystwyth, SY23 2AZ. Mae croeso 

i chi ffonio'r swyddfa ar 01970 624501 i 

gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu 

aelodaeth dros y ffôn. Cofiwch sôn eich 

bod yn ymaelodi ar ôl gweld y llythyr yn 

Tafod Elái! 

   Mae angen eich cefnogaeth yn fwy nag 

erioed, felly ewch ati heddiw i ymaelodi. 

Os na newch chi, pwy neith?  

Gyda diolch, 

Osian Rhys  

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 

Nos Lun 20fed o Chwefror 2017 

cawsom ni ddwy sgwrs wyddonol wych 

am bris un. Daeth Rhian Meara o 

Brifysgol Abertawe i siarad yn gyntaf 

am ei gwaith ar greu termau gwyddonol 

yn iaith Arwyddo Prydeinig ac yn ail am 

ei gwaith yn astudio llosgfynyddoedd 

Gwlad yr Ia. Cyflwynodd Rhian ei hun 

gan sôn ychydig am ei hanes, roedd yn 

ddisgybl yn Ysgolion Melin Gruffydd a 

Glantaf cyn mynd i Brifysgolion Caerlŷr 

a Chaeredin i astudio Daearyddiaeth. 

Buodd fyw yn yr Alban am gyfnod hir 

cyn dychwelyd i Gymru ychydig 

flynyddoedd yn ôl. 

   Roedd y cysylltiadau y gwnaeth yn yr 

Alban yn allweddol i aelodaeth Rhian o'r 

grŵp sy'n gweithio ar dermau 

gwyddonol yn Iaith Arwyddo Prydeinig 

(BSL). Mae dros 4000 o fyfyrwyr 

byddar yn y DU, ac mae eu llwyddiant 

yn amrywio yn ôl y ddarpariaeth sydd ar 

gael iddynt. Ffurfiwyd y 'BSL Glossary 

Project' yn 2005 ac erbyn hyn mae 850 o 

dermau newydd wedi eu bathu, ac mae 

pob un yn gorfod pasio nifer o brofion 

cyn cael ei dderbyn. Yna gwneir fideo 

byr esboniadol fel gall myfyrwyr byddar, 

athrawon, gweithwyr cymorth, 

cyfieithwyr a rhieni eu defnyddio. Mae 

Rhian wedi bod yn brysur yn gweithio ar 

dermau Daearyddiaeth Ffisegol ac mae 

wedi cyfrannu at tua 170 o dermau 

newydd. Wedi bathu'r termau, y cam 

nesaf yw cael cyhoeddusrwydd 

angenrheidiol i gael pobl i'w defnyddio.  

   Yna cawsom newid testun wrth i 

Rhian sôn am ei phrofiadau yng Ngwlad 

yr Ia yn ystod echdoriad llosgfynydd 

Eyjafjallajökull yn 2010. Os cofiwch, 

ffrwydrodd y llosgfynydd yma ym mis 

Ebrill o'r flwyddyn honno gan achosi i 

nifer o feysydd awyr dros Ewrop gau 

oherwydd y llwch. Cawsom wers ar sut i 

ynganu enw'r mynydd, sy'n cynnwys 

nifer o synau cyfarwydd i siaradwyr 

Cymraeg! Ac fe welsom nifer o luniau 

o'r ymchwilwyr wrth eu gwaith yn mesur 

trwch y llwch i weld pryd y byddai'n 

bosib ail-agor y meysydd awyr. Roedd 

yn bleser mawr cael dwy ddarlith 

gofiadwy wedi eu cyflwyno mewn dull 

mor frwdfrydig gan Rhian. 

Dr. Rhys Morris  

Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad i Gwynneth a 
John Williams  a’r teulu wedi i Gwynneth 
golli ei brawd yn ddiweddar. Roedd John 
Glyn Evans wedi ymddeol i fyw yn 
Llanbedr Pont Steffan ar ôl treulio 
blynyddoedd yn y Bahamas ac ynys Jersey. 
Cynhaliwyd yr angladd yn amlosgfa 
Aberystwyth. 
   Hefyd, trist yw cofnodi marwolaeth y 
chwaraewr rygbi rhyngwladol Lloyd 
Williams a fu’n byw ym Mhentyrch tan yn 
ddiweddar. Roedd yn un o wyth brawd a 
fagwyd yn Ffynnon Taf a  gwnaeth pob un 
ei farc ar y cae rygbi, a dau, sef Lloyd a’i 
frawd Bleddyn, wedi cynrychioli eu gwlad 
ar y lefel uchaf. Estynnwn ein 
cydymdeimlad i’r  teulu oll. (Mae hanes y 
teulu i’w weld yn rhifyn 26, The Garth 
Domain. Rhagfyr 2004). 
 
Pryd o Sêr 
Mae’n siwr i lawer ohonom fwynhau y 
rhaglen Pryd o Sêr yn ddiweddar yn 
arbennig wrth edrych ar Catrin Heledd yn  
llwyddo i ymgodymu â thasgau digon 
heriol. Ar ôl chwysu yn y gegin, llwyddodd 
ei thîm i wneud yn arbennig o dda a does 
dim syndod bod Catrin yn falch iawn nad 
oedd yn rhaid iddi olchi rhagor o lestri! 
 
Dyweddïad 
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i 
Anna Glyn ar ei dyweddiad ag Owain 
Morgan. Merch ieuenga’ Joy ac Eifion 
Glyn, Penywaun yw Anna ac mae’n 
gweithio fel newyddiadurwraig ar-lein 
gyda Cymru Fyw y BBC. Peiriannydd yw 
Owain sy’n hanu o Gapel Coch, Ynys 
Môn. Mae’r ddau newydd brynu tŷ yn 
Nhreganna ac yn bwriadu priodi yn yr haf.  
 
Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Ceri Lynch, Bronllwyn, 
sydd  wedi dechrau ar ei swydd fel 
ymgynghorydd yn Ysbyty Llantrisant fis 
Ionawr ar ôl cwblhau ei hyfforddiant a’r 
arholiadau yn llwyddiannus. Mae’r plant, 
Aidan a Niall, yn mynd i ysgol Creigiau ac 
mae Ceri sy’n dysgu Cymraeg yn awyddus 
iawn i fanteisio ar bob cyfle i ymarfer 
siarad yr iaith. 
 
Dymuniadau Da 
Dymunwn yn dda i Gwynneth Lewis sydd 
wedi derbyn triniaeth ar ei throed yn 
ddiweddar. Gobeithio bydd Gwyneth yn 
cerdded a gyrru yn ôl ei harfer cyn hir. 
 
Rifiw y Dwrlyn 

Roedd yna fwy o gynnwrf hyd yn oed 

nag arfer yn noson Rifiw blynyddol y 

Dwrlyn. A'r rheswm? Presenoldeb 

dramodydd a beirniad cenedlaethol tra 

adnabyddus. Oedd roedd Emyr Edwards a'i 

wraig Cath ymhlith y gynulleidfa niferus a 

phawb yn crafu pen a oedd yna adolygiad 

o'r noson fawr ar fin ymddangos yn Golwg 

Tonteg 
 
Dymunwn wellhad buan i Meinir Pearce, 
Oakfield Crescent, Tonteg sydd wedi bod 
yn yr ysbyty ers mis Tachwedd. 
Brysiwch adre Meinir! 

neu hyd yn oed Barn!  

   Yn ôl yr arfer cafwyd noson gofiadwy 

llawn amrywiaeth. Does yna ddim 

amheuaeth nad oedd 2016 yn flwyddyn 

doreithiog i'w hadolygu. Rhwng Trump, 

Brexit a champau Cymru yn yr EUROS 

doedd dim prinder deunydd. Ac ni 

chawsom ein siomi fel cynulleidfa. Roedd 

y ddau gyflwynydd Nia a Colin wedi 

plethu yn grefftus holl ddigwyddiadau 

mawr y flwyddyn ac fel mae'n 

ddisgwyliedig gan ddau gyn-athro disglair, 

roedd y rhyngweithio rhyngddynt a'r 

gynulleifa o'r safon uchaf. Roedd ôl sglein 

ar y sgriptio oedd yn cynnwys 

ambell englyn cywrain.  

   O ran y sgetjis, fe gawsom rai o'r hen 

ffefrynnau ymhlith y cymeriadau ac yn 

sgil hynny llond bol o chwerthin iach. 

Roedden nhw i gyd yn sêr ac fe fydd rhai 

perfformiadau yn aros yn hir yn y cof -   y 

fodryb gofidiau, Huws, Huws, Huws y 

plismon penchwiban, cyflwynwyr y 

newyddion ffug, Kyffin Williams ac yn 

goron ar y cyfan Donald a 

Melania Trump.                  Eifion Glyn 

Cefnogi  
Cymdeithas yr Iaith 

http://www.cymdeithas.cymru/ymaelodi
http://www.cymdeithas.cymru/ymaelodi
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Cylch Caerdydd 

Colofn Blasus ac Iachus  
 gyda Eluned Davies Scott 

Gall ein dewis o beth i'w fwyta cael ei 

ddylanwadu gan nifer o ffactorau ond mae 

yna un math o fwyd sy'n gallu bodloni y rhan 
fwyaf o'n dymuniadau ac anghenion - sef 

‘cawl’. 

   Nid yn unig yn hynod hyblyg ac yn hawdd 

i’w addasu ar gyfer unrhyw fath o ffasiwn 
bwyd, diet a dylanwadau diwylliannol mae 

cawl yn gallu bod yn hawdd i'w wneud, yn 

iach ac yn faethlon. Mae hefyd yn gallu bod 

yn ffordd dda o ddefnyddio bwyd sydd dros 

ben neu beth sydd ar gael ar y pryd. 
   Dywedir y gall cawl gymryd y clod am yr 

hyn yr ydym yn nabod fel ‘restaurants’. Er 

bod peth trafodaeth am wirionedd yr hanes, 

cofnodir mewn nifer o lyfrau am hanes bwyd 

mae cogydd o Baris, Monsieur Boulanger, 
ddyfeisiodd y gair ar gyfer ei fusnes newydd.  

Sylwodd ar bobl yn prynu cawl o stondinau 

stryd ar y ffordd adref o’u gwaith, y gair a 

ddefnyddiwyd am hyn oedd ‘restoratifs’ sef 

rhywbeth sy’n adfer eich cryfder. Gwelodd 
Msr Boulanger gyfle i ddatblygu busnes oedd 

yn  cynnig lle iddynt eistedd a chael eu hadfer 

tra’n bwyta cawl, ac o hynny daeth y gair 

‘restaurants’. 

   Mae’r gair Saesneg ‘soup’ yn dod o’r 
Saesneg ‘soupen’ - i sipian, neu o’r Lladin 

‘suppa’ - bara wedi’i drochi (mewn cawl). 

Pan oedd prif bryd y dydd yn cael ei fwyta 

amser cinio byddai pryd ysgafnach yn cael ei 

baratoi yn yr hwyr, cawl fel arfer - a dyna o le 

y daw'r gair ‘supper’. 
   Mae cannoedd o rysetiau ar gyfer gwneud 

cawl ac mae’n dipyn o hwyl rhoi cais ar 

wneud i fyny eich rysáit eich hun gan 

ddefnyddio beth sydd ar gael yn y gegin. 
Dyma rhai awgrymiadau ar gyfer paratoi 

cawl da: 

 Mae paratoi cawl diwrnod o flaen ei fwyta 

yn rhoi cyfle iddo wella mewn blas 

 Ychwanegwch halen a phupur ar ddiwedd 

y broses o’i baratoi yn enwedig os ydych 

yn defnyddio stoc wedi ei baratoi yn 

fasnachol (mae’r rhai yn gallu bod yn 

hallt). 

 Os mae’r cawl yn rhy hallt ychwanegwch 

daten wedi ei sleisio gan fudferwi’r cawl 

hyd nes mae’r daten yn feddal ac yna ei 

thynnu allan. 

 Rhowch gaead ar y sosban er mwyn cael y 

blas gorau o’r cynhwysion. Mae ‘chwysu’ 

llysiau mewn olew a menyn mewn sosban 

gaeedig am tua 30 munud neu fwy yn 

gwella’r blas (gellir hefyd ychwanegu 
ychydig o sieri new gwin am flas 

ychwanegol). Ysgwydwch y sosban o bryd 

i’w gilydd er mwy atal y llysiau rhag 

glynu wrth y gwaelod. 

 I arbed lle yn y rhewgell rhowch  y cawl 

mewn bagiau (mae Lakeland yn gwerthu 

rhai da) neu mewn cwpanau papur ar gyfer 
dogn sengl. 

 Mae blasau yn dwysau yn y rhewgell felly 

os am rewi cawl byddwch yn ofalus peidio 

defnyddio gormod o sesning cryf e.e. 

powdr cyri. 

 Gallwch gael gwared â braster sydd ar 

wyneb cawl trwy ychwanegu ychydig o 

giwbiau ia, bydd y braster yn glynu 
wrthynt. 

 Mae pob math o gyflasynnau gallwch 

ychwanegu e.e. ychydig o glof cyfan i roi 

blas da i gawl llysiau; hadau dil mewn 

cawl tatws; 1-2 deilen bae mewn cawl 

tomato; past cyri mewn cawl moron neu 
bannas; pesto ar wyneb cawl llysiau pan 

gaiff ei weini - mae dadfeilio unrhyw 

gaws iddo cyn ei weini yn bywiogi cawl  

(caws glas yw’r ffefryn). Arbrofwch gyda 

gwneud bouquet garni ffres o berlysiau 
sydd ar gael yn eich gardd. 

 Mae’r popty araf yn ardderchog am 

goginio cawl gan ddefnyddio’r gosodiad 

isel a choginio’r cawl am 3-4 awr. Bydd 

angen defnyddio ychydig llai o stoc gan 

fod llai o anweddiad.  

 Mae defnyddio ffa mewn cawl yn ffordd 

rad o ychwanegu i’w faeth. Os am 
ddefnyddio rhai sych byddwch yn siŵr i 

ddilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn ar 

gyfer eu socian a choginio cyn eu 

defnyddio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn 

berwi ffa Ffrengig a soya egnïol am ddeg 
munud ar ddechrau coginio er mwyn 

dinistrio unrhyw docsinau. 

 Mae'n ddefnyddiol cael amrywiaeth o 

gynhwysion wrth law yn eich cwpwrdd ar 

gyfer paratoi cawl cyflym. Dyma rhai 

mwyaf defnyddiol - tomatos tun, piwre 

tomato, passata; tuniau o ffa Ffrengig 
coch, ffacbys, ffa cannellini; saws 

Worcestershire, saws soy; perlysiau a 

sbeisys sych - sinamon, ciwmin, turmeric, 

garam masala, chilli, paprica, nytmeg 
cyfan, grawn pupur du; corbys coch, 

gwyrdd a puy a haidd perlog; madarch 

Porcini wedi’u sychu; mysio. Gall pecyn o 

lysiau cymysg o’r rhewgell fod yn sylfaen 

i gawl cyflym. 

 Heblaw am weini bara ar yr ochr, fel 

croutons, neu yn arnofio ar yr wyneb gyda 
chaws arno mae twmplenni, reis neu basta 

hefyd yn gallu ychwanegu carbohydrad i 

wneud cawl yn bryd mwy sylweddol. 

 Mae cymysgydd ffon yn gadget gwych ar 

gyfer gwneud cawl llyfn. Dydw i ddim yn 

un sy’n prynu teclynnau ar gyfer y gegin, 

ond ar gyfer gwneud cawl yn aml efallai 
yr hoffech ystyried prynu gwneuthurwr 

cawl - yr un gorau i brynu yn ôl sawl 

adolygiad yw’r un gan Morphy Richards 

ond mae’n werth darllen adolygiad gan 

‘Which?’ i gael i gael trosolwg da o’r 
mathau sydd ar gael. 

 Gallai cawl  tun a chawl parod ffres 

gynnwys digon o lysiau i gyfrif tuag at 

eich 5-y-dydd, ond mewn gwirionedd gall 

fod yn anodd gwybod faint maent yn 

cynnwys. Byddwch yn ymwybodol bod 
hyd yn oed y rhai sy'n gwneud honiadau ar 

y pecyn eu cynnwys o lysiau yn gallu bod 

yn uchel mewn halen neu fraster felly 

edrychwch ar y label. 

 
Beth bynnag yw eich dewis, mae cawl yn 

gallu bod yn gyfraniad rhagorol ar gyfer ein 

‘pump y dydd’. 

 
Dyma un o fy hoff ryseitiau ar hyn o bryd: 

 

CAWL SAG ALOO  (llun tudalen 4) 

1 llwy fwrdd olew llysieuol 
½ llwy de o hadau mwstard 

1 llwy de yr un o goriander a ciwmin wedi’u 

malu 

1 llwy de tyrmerig 

1 nionyn mawr wedi'i dorri'n fân 
2cm o sinsir,  1 ewin o arlleg ac 1 chilli coch 

i gyd wedi’u torri'n fân 

1 litr o stoc llysiau 

450g datws cwyraidd wedi’u pilio a’u torri’n 

ddarnau tua 1cm 

2 domato wedi’u torri’n fân 

125g spigoglys  

200g gwygbys (chickpeas) tun wedi’u 

draenio 
 

Ychwanegu’r sbeisys i’r olew sydd wedi cael 

ei gynhesu mewn sosban fawr a’i goginio am 

2 funud iddynt ryddhau eu haroglau. 

Ychwanegu’r nionyn a’r sinsir, coginio am 
tua 10 munud iddynt feddalu, yna 

ychwanegu’r garlleg a’r chili am 1 funud 

arall cyn arllwys y stoc yn araf ar ben y 

cynhwysion wedyn y tatws a’r tomato. 
Dod a’r cyfan i’r berw  yna mudferwi am 15-

20 munud er mwyn i’r tatws feddalu. 

Yna ychwanegwch lond dwrn o’r sbigoglys 

ar y tro a gadewch iddo wywo. 

Yn olaf ychwanegwch y  gwygbys gyda 
halen a phupur i’r blas, a chynhesu’r cyfan 

cyn ei weini. 

(O.N. gobeithio na fydd prinder o spigoglys 

ffres erbyn i’r rysáit yma ymddangos) 

CANTORION CREIGIAU 
 
Mae Cantorion Creigiau yn dal i fwynhau 
ymarfer yng Nghlwb Golff Creigiau bob 

dydd Sul o 19:30 hyd 21:00. Mae croeso i 

aelodau newydd o unrhyw oed neu lais i 

ymuno â ni. Nid oes rhaid i chi fod yn gallu 
darllen cerddoriaeth ond eich bod yn 

mwynhau dysgu i ganu amrywiaeth o 

ganeuon yn  Gymraeg neu Saesneg. Rydym 

yn cyfarfod yn yr ystafell i fyny'r grisiau ac 

yn cymdeithasu yn y lolfa ar ôl ymarfer. Ar 
hyn o bryd rydym yn ymarfer ar gyfer 

amrywiaeth o gyngherddau gan gynnwys -  

24 Mawrth yng Nghlwb Golff Llanisien,  4 

Ebrill yng Ngwinllan Llanerch a 7 Gorffennaf 

yn Eglwys y Santes Fair ym Marshfield.  Mae 
cynlluniau ar y gweill i’r dyfodol hefyd, gan 

gynnwys cyngerdd i godi arian at Eisteddfod 

Genedlaethol Caerdydd 2018. 

   Yn ogystal â mwynhau'r canu, mae'r côr yn 
cefnogi nifer o ddigwyddiadau sy’n codi 

arian at achosion da. Ddydd Gwener 5 Mai 

am 19:30 byddwn yn rhoi cyngerdd yn 

Eglwys Dewi Sant yn Y Groesfaen i godi 

arian tuag at "Prosiect  Tŷ Bach Dewi". Mae 
gan yr Eglwys gynlluniau i osod toiled a basn 

ymolchi  yng nghefn yr Eglwys, ynghyd â 

chyfleusterau i baratoi te. Y bwriad yn yr hir 

dymor yw galluogi'r gymuned leol i 

ddefnyddio cyfleusterau’r eglwys. Dewch 
draw i fwynhau cyngerdd  a fydd yn codi 

arian at fenter leol. Gweler hysbysiadau 

Plwyf Pentyrch  am ragor o wybodaeth. 

Hoffai'r côr ddiolch i bawb a ymunodd â ni 
yn ein Cyngerdd Carolau Nadolig. Codwyd  

£323 at Bobath Cymru, elusen plant sy'n 

gweithio'n ddygn gyda phlant â pharlys yr 

ymennydd. Os hoffech i ni gynnal cyngerdd i 

gefnogi’ch  elusen chi, yna  e-bostiwch 
variongapper@gmail.com : ffôn 01443 

207923. 
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Ysgol Evan James  Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Hwyl yn y mwd gyda 
Peppa Pinc i godi arian  

 
Y gwanwyn hwn annogir teuluoedd a 

phlant, meithrinfeydd a grwpiau 

blynyddoedd cynnar ar draws Cymru i 

ymuno yn Nhaith Gerdded Pyllau Mwdlyd 

Peppa Pinc er  mwyn codi ar ian ar  gyfer  

Achub y Plant.  

   Rhwng 8 -14 Mai, mae Peppa Pinc o 

gwmni Entertainment One (eOne) yn 

ymuno gyda phrif elusen blant y byd, 

Achub y Plant, i lansio ymgyrch godi arian 

na fu ei bath. 

   Mae trefnu ‘Taith Pyllau Mwdlyd’ yn 

ddull gwych i’r rhai bach archwilio y byd 

o’u cwmpas a chael hwyl yn efelychu 

Peppa drwy neidio mewn pylllau mwdlyd 

ar yr un pryd – hyn i gyd er budd achos da.   

   Gellir fynd ati i godi arian mewn sawl 

modd. Gall y rhai bach gael eu noddi i 

neidio mewn pyllau mwdlyd yn y parc, neu 

gallent ymuno gyda thaith sydd wedi ei 

threfnu gan grŵp neu feithrinfa lleol. Neu 

beth am drefnu sêl gacennau ar y thema 

Pyllau Mwdlyd?  

   I gofrestru ewch i 

MuddyPuddleWalk.org i dderbyn eich 

pecyn codi arian a chyngor ar gyfer trefnu 

taith gerdded a gweithgarwch awyr agored 

ac y tu fewn. Mae’r pecyn hefyd yn 

cynnwys sticeri Peppa a balŵns Achub y 

Plant.  

   I ymholi am ddeunyddiau fel posteri, 

ffurflenni noddi a phecynnau codi arian yn 

y Gymraeg cysyllwch gydag Eurgain Haf 

a/neu Rhian Brewster yn swyddfa Achub y 

Plant yng Nghaerdydd:  
e.haf@savethechildren.org.uk  

 0203 763 1434/ 07900214959 

Mae dosbarthiadau Meithrin a Derbyn 

wedi dathlu’r flwyddyn newydd 

Tseiniaidd. Ar ôl wythnos o weithgareddau 

diddorol cawsant wledd Tseiniaidd.  

Diolch i’r “Golden Sea” ar y Broadway am 

ddarparu’r bwyd!  Ar ôl bwyta pob tamaid 

aeth y plant ati i ysgrifennu eu gobeithion 

am y flwyddyn a’u hongian ar y goeden 

obaith. 

 

Mae blynyddoedd 1 a 2 wedi mwynhau 

dysgu am archarwyr.  Bu’r plant yn brysur 

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 

a.m. oni nodir yn wahanol) : 

Mis Mawrth 2017: 

12  -     Oedfa dan ofal Delwyn Siôn    

19 -   Oedfa dan ofal y Parchedig Peter 

Dewi Richards 

26 -   Oedfa dan ofal y Parchedig John 

Gwilym Jones 

Mis Ebrill 2017: 

2 –     Oedfa gymun dan ofal Delwyn Siôn 

9 –     Oedfa dan ofal Dafydd Iwan 

16 –   Oedfa Sul y Pasg 

23 – Oedfa dan ofal y Parchedig Dyfrig 

Rees 

30 -  Oedfa dan ofal Marc John Williams 

————- 

Mi ‘rydym ni’n rhai da am ddathliadau! 

   Pan ddaw’r rhifyn yma o Tafod Elái o’r 

wasg mi fyddwn eisoes wedi dathlu dydd 

gŵyl ein Nawddsant Dewi Ddyfrwr ers 

ychydig ddyddiau. 

   Byddwn yn ein gwahanol gylchoedd wedi 

ciniawa, mynychu oedfaon, a gorymdeithio 

i gofio’r gŵr a fu farw ar Fawrth y 1af 589. 

   Eleni byddwn yn (ac wedi yn barod siŵr 

o fod yn achos y cyntaf) dathlu 300 

mlwyddiant geni William Williams, 

Pantycelyn, 450 mlwyddiant cyhoeddi’r 

Llyfr Gweddi a’r Testament Newydd, a 500 

mlwyddiant y Diwygiad Protestannaidd. 

   Eleni hefyd y dethlir 70 pen-blwydd geni 

cloc “Dydd y Farn” [sef y “Doomsday 

Clock”]. 

   Ceidwaid cloc “Dydd y Farn” ydi Bwrdd 

Gwyddoniaeth a Diogelwch Bwletin y 

Gwyddonwyr Atomig. 

   Defnyddir delwedd o apocalyps (hanner 

nos) a’r idiom gyfoes i ddynodi ffrwydrad 

niwclear (sef yr ôl-gyfrif hyd at sero) i 

gyfleu'r bygythiad sydd i ddynoliaeth ac i’n 

planed. 

   Yn flynyddol gosodir bysedd y cloc yn ôl 

yr hyn y credir sy’n adlewyrchiad o ba mor 

ddiogel ydi ein byd ni o’i gymharu ar ‘run 

amser y llynedd, ac fe’i cydnabyddir fel 

dangosydd o freuder y blaned yn wyneb 

trychinebau o bob math. 

   Yn 1947 un dechnoleg yn unig oedd a’r 

gallu i ddinistrio’r byd, sef ynni niwclear. 

   Yn 2017 mae ‘na nifer fawr o bethau 

ychwanegol sydd a’r gallu i’n dinistrio, gan 

gynnwys cynhesu byd-eang, datblygiadau 

ym myd bioleg, deallusrwydd artiffisial, a’r 

byd cyber, ynghyd ac arweinyddion 

gwledydd sydd a'r gallu i greu tensiynau er 

eu budd eu hunain a’u cefnogwyr.   

   Cyfeirir y datganiad blynyddol at 

“Arweinwyr a dinasyddion y byd”, a 

cheisio dylanwadu mae ceidwaid y cloc ar 

wladweinwyr i geisio cymod a’u cyd-ddyn 

ac a’u hamgylchedd, yn hytrach na checru a 

chreu hinsawdd a allai, yn fwriadol neu’n 

anfwriadol, arwain at ryfel byd arall. 

   Creu gwell byd, un sy’n saff ac yn iach 

yw’r her. 

   Eleni symudodd bys y cloc at ddau funud 

a hanner cyn hanner nos, 30 eiliad yn nes 

na’r llynedd, yr agosaf at Ddydd y Farn ers 

1953. 

   Bryd hynny, mewn ymateb i’r Undeb 

Sofietaidd yn cynnal arbrofion niwclear, bu 

i’r Unol Daleithiau hithau ddatgan ei 

bwriad i greu ei bom hydrogen ei hun. 

  Heddiw mae'n debyg fod gan y ddwy wlad 

gyfanswm o 800 o daflegrau niwclear, i gyd 

ar lefel uchel o barodrwydd i’w lansio. 

   Yn 1947, ar ei ymddangosiad cyntaf un, 

gosodwyd y cloc ar saith munud i hanner 

nos. 

   Yn 1991, gyda diwedd y Rhyfel Oer, 

gosodwyd y bysedd ar 17 munud i hanner 

nos. 

   Dros y ddwy flynedd ddiwethaf bu 

bysedd y cloc ar 3 munud i hanner nos, ond 

mae’r bys mawr 30 eiliad yn nes at 

Armagedon eleni, a difrod byd-eang ar y 

gorwel yn ôl ceidwaid y cloc. 

   Erfyniant ar “swyddogion cyhoeddus 

doeth” i ymateb ar frys, ac arwain 

dynoliaeth o ymyl y dibyn. Os nad ydynt yn 

gwrando, yna dylai “dinasyddion doeth” 

gamu ‘mlaen a chynnig arweiniad.    

   Mewn amgylchiadau o’r fath tybed a oes 
gan Bantycelyn gyngor addas i’w gynnig? : 
 

“Duw yw fy nerth a’m noddfa lawn, 
Mewn cyfyngderau creulon iawn, 
Pan galwom arno mae gerllaw;… 

 
Fe wnaeth ryfeloedd mawr eu llid 

I beidio hyd eithafoedd byd; 
Y cedyrn mawr ddychryna o’i fla’n; 

Fe ddryllia’r bwa dur yn glau, 
Fe dyr y waewffon yn ddau, 

Fe lysg eu holl gerbydau â thân.” 
 
Er, o feddwl, fu canu un arall o’i emynau 
yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd 
yn ystod mis Chwefror, ar ddydd ei ben-
blwydd tybiedig, fawr o gymorth i’n tîm 
rygbi cenedlaethol ni!    
 

—————— 
 
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  
www.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). Dilynwch ni @gwebethlehem. 

yn ysgrifennu portread o’u hoff archarwr 

ar ffurf stribed comic! 

Daeth Tony Tesco i ymweld â dosbarth 

Cerys Matthews a chafodd y plant gyfle i 

flasu ffrwythau o wledydd tramor. 

 

Daeth y gwasanaeth tân i flwyddyn 2 i 

ddysgu am sut i aros yn ddiogel.  Cawson 

stori hyfryd am Tani.   

 

Daeth Mrs Jen Hughes o gwmni Taccle 

mewn i weithio gyda Blwyddyn 3.  Cafodd 

y disgyblion hwyl a sbri wrth ddysgu am 

foduron, batris a robotiaid ac wrth greu 

“brushbots”.   

 

Roedd golwg go wahanol i’r arfer yng 

ngorsaf drenau Pontypridd.  Gwisgodd 

blynyddoedd 5 a 6 fel efaciwis ac wedi 

teithio ar y trên i Gaerdydd!  Mwynheuodd 

pob dosbarth y gweithdy Ail Ryfel Byd 

yng nghastell Caerdydd.  Roedd Mrs Miles 

yn edrych yn effeithiol dros ben yn ei 

gwisg 40au! 

 

Llwyddodd y tîm rygbi ddod yn 4ydd yn 

nhwrnament 7 bob ochr yr Urdd.   

mailto:e.haf@savethechildren.org.uk
http://www.bethlehem.cymru
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Ebrill 

i gyrraedd erbyn 

30 Mawrth 2017 
 

Y Golygydd  

Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 

CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.com  

 

Tafod Elái ar y wê 
http://www.tafelai.com  

 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 

Cangen y Garth 

Sgwrs gan  

Cyril Jones  
 

Croeso cynnes i bawb!  
8yh Nos Fercher 8 Mawrth  
yn  Y Ganolfan Efail Isaf 

 
Ffoniwch am wybodaeth bellach 

Manylion: 029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

Dafydd Iwan  
yn cael ei holi gan Huw 

Llywelyn Davies 

 

8yh Nos Iau 6 Ebrill 
Yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 

  

Manylion:  029 20890040 

CYLCH 

CADWGAN 

Y Prifardd Cyril Jones 
yn siarad ar y testun:  
'Lan a Lawr Lôn Lacs' 

 
yn Y Ganolfan,  

Tabernacl, Efail Isaf 
Nos Wener 17 Mawrth 

2017 am 8.00yh 

Cylch Llyfryddol Caerdydd 
Gwener, 17 Mawrth 2017 

Sgwrs gan Elwyn Jones, ar y testun 
‘Swyn y Print sy’n Parhau: Atgofion 
o Fyd y Cyngor Llyfrau’.yn Ystafell 

0.31, Adeilad John Percival, Safle 
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, 

CF10 3EU. 

Tonysguboriau 

Mawrth 15eg   
 

Cinio i ddathlu gŵyl ein 
Nawddsant  

 
 

Rhagor o fanylion:   

01443 202093 / 01443 203729                            

Ysgol Pont-Sion-Norton 
(lluniau tudalen 3) 

 
Rygbi  
Bu’r merched yn mwynhau yn y mwd yn y 
gystadleuaeth Rygbi TAG ym mis 
Chwefror. Roedd pawb wedi mwynhau ac 
angen bath hir ar ddiwedd y 
gystadleuaeth!! 
 
Digidol  
Cafodd Aled, Logan, Scarlett a Katie o 
flwyddyn 5 eu dewis i fod yn arweinwyr 
digidol yr ysgol. Aethant i Ysgol Bryn Deri 
i ddysgu mwy am TGCh ac am eu rolau i 
arwain yr ysgol. Pob lwc iddyn nhw! 
 
Cogurdd  
Roedd cystadleuaeth brwd wrth ddewis y 
plant i fynd i rownd nesaf y Cogurdd. 
Roedd yn rhaid iddynt greu Tabbouleh 
Blodfresych, ac roedd yr athrawon wedi 
mwynhau blasu pob un! Pob lwc i’r 6 sydd 
yn mynd ymlaen at y rownd nesaf. 
 
Eisteddfod PSN 
Cafwyd diwrnod llawn talent yn  
Eisteddfod yr ysgol, ac roedd yn anodd 
iawn dewis 2 i gynrychioli’r ysgol yn yr 
Eisteddfod Gylch. Pob lwc i bawb. 
 
Iard yr Adran Iau  
Diolch yn fawr iawn i ffrindiau PSN am 
ran nesaf ym mhrosiect datblygu iard yr 
ysgol, sef offer dringo ar iard yr Adran Iau. 
Mae’r plant wrth eu boddau!! 
 
Archarwyr  
Diolch i Dr Ann Price a Mr Aled Edwards 
am ddod i siarad gyda’r Cyfnod 
Sylfaen  am eu rolau yn y gymuned. Roedd 
Niamh wedi mwynhau clywed am rôl Mr 
Aled Edwards o fewn y stadiwm a’i fod yn 
cael mynd i’r gemau rygbi. “Roeddwn i’n 
hoffi ei fod yn helpu pobl fel y 
ffoaduriaid.” Meddai Natalia. “Roeddwn i 
wedi mwynhau edrych ar y stethesgop.” 
Meddai Deagan. “Rydw i eisiau bod yn 
ddoctor fel Dr Price!” meddai Nia. 
 
Llenor y Flwyddyn  
Cafwyd diwrnod hwyl ar Ddydd Gŵyl 
Dewi wrth wisgo dillad traddodiadol, 
eitemau eisteddfod a chystadleuthau 
straeon a cherddi. Llongyfarchiadau i Eve 
Loveridge o flwyddyn 6 am ennill Llenor y 
flwyddyn.  
 
Cyngor Eco 
Diolch i bawb am gyfrannu eu hen gardiau 
Nadolig ar gyfer cystadleuaeth ailgylchu y 
sir. Croesi bysedd nawr am y canlyniad! 
Bu’r Cyngor Eco hefyd yn casglu offer 
bwydo a bwyd adar yn ddiweddar. Maent 
wedi gosod y bwyd o amgylch yr ysgol ac 
yn cadw llygaid arnynt.  
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Wrth i’w ddrama am wthio 
gwleidyddiaeth Cymru i gyfeiriad newydd 
gael ei pherfformio ledled Cymru, mae 
Tafod Elái yn holi’r dramodydd, Siôn 
Eirian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beth oedd man cychwyn sgrifennu Yfory? 
Mae Y fory wedi bod yn mudferwi yn y pen 
am flynyddoedd. Pan orffenes i sgriptio’r 
gyfres deledu Pen Talar, yn olrhain siwrne 
trwy wleidyddiaeth Cymru dros bum degawd, 
ro’n i’n teimlo nad oedd y gwaith wedi 
cyrraedd diweddglo boddhaol. Fe aeth y stori 
yn rhy bersonol a cholli rhywfaint o 
berspectif gwleidyddol.  
   Ro’n i wedi meddwl ers sbel mai’r hyn 
oedd yn werth ei gadw a’i gefnogi fwya yng 
Nghymru oedd y cymdogaethau bach agos, y 
rhai gwledig a trefol. Drama am wthio 
gwleidyddiaeth Cymru i gyfeiriad newydd 
yw Y fory. Os na all y Cynulliad gynnig 
arweiniad yn hyn, pwy all? 
 
Elli di sôn ychydig am y broses sgrifennu? 
Faint o amser gymroddd hi? 
Roedd drafft gyflawn wedi ei sgrifennu ddwy 
flynedd nôl. Ond o fynd nôl ati fe welais i 
nad oedd 
cymeriad y 
fenyw, Ellie, 
yn cyfrannu 
digon i 
ddeinameg y 
ddrama. 
Newidiais yr 
holl bwyslais 
fel mai hi 
oedd yn 
gyrru’r 
freuddwyd 
ac mai hi, 
nid ei 
gwleidydd o 
ŵr, oedd y 
radical mawr. Erbyn hyn roedd tair drafft ar y 
cyfrifiadur. A wedyn, llynedd, cawsom ni 
bleidlais Brexit, yna o fewn rhai misoedd, 
buddugoliaeth Trump yn America.  
   Roedd rhaid mynd nôl at y ddrama a’i 
newid yn go helaeth eto i gynnwys y 
daeargrynfeydd gwleidyddol hyn. Doedd dim 
pwynt cyflwyno drama ddi-amser gyda 
dadleuon am genedlaetholdeb a sosialaeth, 
neu Caerdydd a Llundain.  
   Mae hollt gwahanol yng nghymdeithas 
Cymru bellach, nid rhwng de a chwith a 
Chymry Cymraeg a di-Gymraeg. Mae dau 
ddosbarth cymdeithasol gwahanol iawn yn 
bod bellach a dau berspectif newydd ar y 
byd, y rhai sy’n teimlo dicter a gelyniaeth at 
werthoedd allangarol a blaengar, a’r rhai 
eraill ohonon ni (fi yn eu plith) sy eisie 
cymdeithas fwy ryddfrydol, ehangach ei 
gorwelion. Felly fe ddewisais i ddefnyddio 
enwau go iawn ar y pleidiau yn y Senedd, a 

threio dweud rhywbeth am realaeth newydd 
gwleidyddiaaeth yng Nghymru ar ddechrau 
2017. Dyna chwe drafft a newid cyfeiriad go 
sylweddol rywle ar ganol y broses o greu. 
 
Shwd brofiad oedd gweithio gyda Theatr 
Bara Caws? Beth oedd ymateb y 
cyfarwyddwr, yr actorion? Ody’r awdur 
yn rhan ganolog? 
Mae cnewyllyn artistig Bara Caws wedi bod 
yna ers blynyddoedd maith – y brodyr Emyr 
a Bedwyr Morris Jones yn gofalu am y set a’r 
sain, a Linda Brown yn y swyddfa. Maen 
nhw fel teulu croesawus. Mae Betsan Llwyd 
fel cyfarwyddwraig wedi dod â deinamig 
newydd gan ei bod hi eisie mwy o bwyslais 
ar destunau gan awduron cydnabyddedig. 
Mae gen i ffydd lwyr yddi hi ac rwy’n hapus 
iddi hi gael rhwydd hynt i ddihysbyddu’r 
ddrama a mynd i berfedd pethe yn y cyfnod 
ymarfer heb i fi fod yno yn arsylwi nac 
ymyrryd.  
   Gan fod y mis ymarfer yng Nghaernarfon 
doedd dim pwynt i fi fynd fyny a rhoi fy 
mhig i mewn yn ddi-gymell beth bynnag. 
Felly fe gawson ni ddarlleniad o’r ddrama, a 
chyfle i drafod am ddiwrnod yn y tŷ fan hyn 
yng Nghaerdydd cyn i’r ymarferiade 
ddechre. Ro’n i wrth fy modd gydag ymateb 
y cast yn y trafodaethau cychwynnol. Wrth 
roi drafft orffenedig i gwmni mae’r awdur yn 
gwahodd y cast a’r criw i rannu siwrne 
greadigol. Mae cael y cyd-gerddwyr cywir yn 
hollbwysig. 
 
Beth sy’n unigryw am ddrama lwyfan? 
Dau beth. Cyfnod ymarfer estynedig lle mae 
modd archwilio holl gymhellion y 
cymeriadau a gwerth pob ynganiad o’u 
genau. Hefyd does dim ymyrraeth ormodol 
oddi uchod yn amharu ar weledigaeth yr 
awdur a’r cyfarwyddwr.  
   Ym maes teledu bellach mae cynhyrchwyr 
a comisiynwyr yn mynnu siapio beth sy’n 
cael ei ddweud. Mae sensro cynnwys geiriol 
a syniadol yn waeth nawr nag y bu ers 
degawdau ar y teledu a’r radio. Mae hi mor 
anodd bod yn ddilyffethair o greadigol pan fo 
cyrff fel y BBC ac S4C mor nerfus o 
dramgwyddo. Mae’r theatr yn debycach i fyd 
y nofel yn hyn o beth. Gall awdur ddweud 
beth mae e eisie’i ddweud heb orfod cow-
towio i nerfusrwydd a cheidwadaeth 
golygyddion a chomisiynwyr.   
 
Pwy yw’r dylanwadau mwya arnat ti? 
Rhai o’r dramodwyr Saesneg diweddar, yn 
benna. Deialog a rhychwant storïol Howard 
Barker a gweledigaeth wleidyddol David 
Hare. O blith y dramodwyr iau mae gwaith 
Simon Stephens yn ddylanwad, gyda dramâu 
sy’n fyr ond yn rhoi cymeriadau dan chwydd
-wydr emosiynol pwerus. 
 
Pryd dechreuodd dy ddiddordeb mewn 
drama? 
Pan ymunes i ag adran ddrama BBC Cymru 
nôl yn nyddiau Gwenlyn Parry, Rhydderch 
Jones Peter Edwards a John Hefin roedd y 
sgrifenwyr mwya blaengar a gwleidyddol yn 
defnyddio’r ddrama deledu fel eu hoff 
gyfrwng, awduron fel Alun Owen, Colin 
Welland a Dennis Potter. Roedd tâl da hefyd 
am ddrama deledu neu lwyfan.  

   O’r cychwyn cynta ro’n i’n sgrifennu i’r 
ddau gyfrwng. Ym 1978 fe ges i chwe mis fel 
dramodydd preswyl yn Theatr Clwyd, yna 
dechreuais greu cyfresi fel Bowen a’i Bartner 
a Mwy na Phapur Newydd i’r BBC ac i S4C.  
   Rwy wedi llwyddo i ennill bywoliaeth 
gyfforddus rhwng gwaith theatr, radio a 
theledu ers bron 40 mlynedd. Rwy’n 
rhyfeddol o lwcus. Mae hi llawer mwy anodd 
i ddramodydd ifanc  neud bywoliaeth deidi y 
dyddie yma achos prinder cyfleon.  
 
Pam wnaeth drama gymryd lle 
barddoniaeth yn dy fywyd di? 
Yn gynnar iawn.Trwy ganolbwyntio ar 
ddramâu gallwn i gynnal fy hunan fel awdur 
proffesiynol. Dydw i ddim yn meddwl y 
byddwn i wedi gallu bod yn ddim byd arall. 
Roedd barddoniaeth yn gweddu i lais 
rhamantus a phrotestgar y rebel ifanc. Ond yn 
eitha buan fe ddes i i weld y gellid, gyda 
drama ar lwyfan neu ar y sgrin, greu ymateb 
aml-haenog gyda dyfnder emosiynol a 
chymhlethdod gwleidyddol.  
   Roedd drama’n gweddu i fy natur i i’r dim 
– breuddwydiwr a dadansoddwr syniade ydw 
i ar draul un dim arall. Rwy’n darllen yn ddi-
stop a gwylio a gwrando ... a dyma ddeunydd 
crai y dramodydd neu’r nofelydd.  
 
Beth sy’n bwysicach, cymeriad neu blot? 
Y ddau. Didwylledd cymeriadol sy fwya 
hanfodol i ddrama. Ond cyn mynd at ddrafft 
lawn rwy wastod yn creu grid storïol, ac yn 
gofalu bod plot cry fydd yn cynnal diddordeb 
y gynulleidfa gyda newid gêr a throeon 
annisgwyl. Wna i ddim dechre sgrifennu o 
ddifri tan ‘mod i’n gwybod beth yw pen 
draw’r stori. 
 
Pa fath o stad mae byd y ddrama ynddi 
yng Nghymru? 
Mae hi’n anodd dweud. Roedd ‘na amser pan 
oedd cynhyrchiadau Cymraeg yn llenwi prif 
theatrau gyda dewis o ddramâu confensiynol 
a sgrifennu newydd. Mae’r cynnyrch yn fwy 
esoterig ac anghyson ei safon y dyddie hyn.  
   Mae mwy o waith newydd, blaengar gan 
ddramodwyr yn y Saesneg, fel Owen Sheers, 
Gary Owen a Mathew Bulgo. Yr un nodwedd 
sy’n milwriaethu yn erbyn meithrin 
sgrifenwyr newydd yn y ddwy iaith yw’r 
ffasiwn o ofyn am sgriptiau byrion fel 
ymarferion dysgu crefft gan egin awduron, 
deg neu ugain munud o esiampl i gael ei 
darllen o flaen cynulleidfa fach mewn 
cystadleuaeth neu fel rhan o showcase. 
Rwy’n credu mai ceisio rhoi argraff o 
fwrlwm creadigol a meithrin talent gan y 
cwmnïau yw hyn yn hytrach na hogi sgiliau 
egin sgrifenwyr mewn ffordd ystyrlon.     
 
Beth fydde dy gyngor i ddramodydd ifanc? 
Mae hi’n anodd cael comisiynau llawn a 
wedyn ar ben hynny ceir rhai cwmnïau 
(theatr a teledu) sy’n talu llai nag y dylen 
nhw i sgriptwyr a disgwyl gwaith datblygu i 
gael ei wneud am ddim.  
   Felly fy nghyngor cynta i, yn bendifaddau, 
fydde ymunwch â’r undeb. Yn ein hachos ni 
yr undeb yw y Writers’ Guild. Dros y 
blynyddoedd mae sgrifenwyr proffesiynol o’r 
ardal ‘ma – rhai fel Gareth Miles, Wiliam 
Owen Roberts, Dafydd Huws a William 
Gwyn wedi gweithio’n ddiflino gyda’r undeb 
i godi graddfeydd tâl ac i sicrhau amodau 
gwaith teg. Mae’r undeb wedi bod yn gefn 
mawr i fi trwy ‘ngyrfa. Dylai cerdyn undeb 
fod yr un mor bwysig i sgrifennwr ifanc ag 
yw cyfrifiadur a llyfr nodiadau. 

Martin Huws 

YFORY  - drama newydd 

Cast Yfory: Aled Bidder, 

Caryl Morgan, Dewi Rhys 

Williams a Rhodri Evan 

 
 
Betsan Llwyd, 
Cyfarwyddwr 
Artistig Theatr 
Bara Caws 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Tonyrefail (Lluniau tudalen 16) 

Ysgol Dolau (Lluniau tudalen 13) 

Concro’r Cwis 

Cystadlodd ddau dîm o Gastellau yn rownd 

gyntaf ‘Quiz Club’ ar yr unfed ar bymtheg o 

Chwefror yn Ysgol Gynradd Garth Olwg. 
Cystadleuaeth yw hi yn agored i unrhyw 

ysgol ym Mhrydain. Mae pedwar ym mhob 

tîm, un plentyn o Flynyddoedd 3 – 6 a 

gofynnir amrywiaeth o gwestiynau 
gwybodaeth gyffredinol. Gwynebwyd timau 

o ysgolion Garth Olwg a Phontyclun. Ar 

dân oedd timau’r ysgol gan ddod yn gyntaf 
ac yn ail. Gwych iawn ac ymlaen i’r rownd 

nesaf yng Ngwlad yr Haf.  

 
Cwis Llyfrau 

Diolch yn fawr i bedwar o ddisgyblion 

Blynyddoedd 3 a 4 a phedwar o 5 a 6 am eu 
gwaith yn paratoi ar gyfer y Cwis Llyfrau. 

Trafododd y disgyblion iau Pogo Ping-Pong 

gan Gwyn Morgan a Brad gan Ann 
Jungman oedd llyfr y disgyblion hŷn. 

Gwnaethoch chi’n arbennig rwy’n siŵr er 

rydyn yn dal i aros am y canlyniad a’r 
adborth. 

 
Rygbi Tag yr Urdd i Ferched    

Bore Mawrth oer iawn oedd Chwefror yr ail 

ar Gaeau Newbridge, Pen-y-bont ond roedd 

y merched yn ysu i lwyddo. Cystadlon 
nhw’n frwd trwy’r dydd gan ennill pedair 

gêm cyn cyrraedd y gêm gynderfynol yn 

erbyn Ysgol Gwaun Celyn. Cyfartal oedd y 
sgôr ddiwedd y gêm ac aeth y gornest i 

amser ychwanegol a chais euraid gipiodd y 

fuddugoliaeth. Yn anffodus Gwaun Celyn 
sgoriodd y cais hwnnw ond dyfalbarhaodd a 

chystadlodd y merched yn ardderchog 

trwy’r dydd. 

 
Eisteddfod yr Ysgol 

Cynhaliwyd Eisteddfod yr Ysgol yn gynt 
na’r arfer ar Chwefror y cyntaf oherwydd 

rheolau’r Urdd yn gofyn am enwau’r 

cystadleuwyr mis cyn yr Eisteddfod Gylch. 

Diolch o galon i Mrs Enid Hughes a Mrs 
Janet Rowlands am feirniadu. Mwynhawyd 

perfformiadau penigamp gan bawb a phob 

lwc i’r rhai a fydd yn cystadlu yn y Muni ar 
Fawrth y nawfed. 

 
Arweinwyr Digidol 

Aeth Arweinwyr Digidol yr ysgol i Ysgol 

Bryn Deri ger Radyr ar Chwefror y 

pymthegfed i arsylwi a dysgu am agweddau 
amrywiol o dechnoleg gwybodaeth. Maent i 

gyd yn awyddus i rannu’r wybodaeth a’r 

sgiliau newydd gyda phlant yr ysgol.  
 
Gemau Pêl-rwyd a Phêl-droed yn erbyn 

Ysgol Llanilltud Faerdref 

Cafwyd cyfle i fynd â nifer o ferched a 

bechgyn yr ysgol i gystadlu ar gwrt a chae. 
Bwriad y prynhawn oedd cynnig cyfle i 

gymaint o ddisgyblion â phosib. 

Chwaraewyd â gwên wrth gystadlu ac 
enillodd y ddau dîm. 

 
Ymweliad yr awdur Mark Dorey  

Daeth Mark i adrodd dechrau ei stori The 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Castellau (Lluniau tudalen 13) 

Mystery of Un-Snowy Mountain and the 

Great Deep Sleep Miscalculation er mwyn 

ceisio cymell disgyblion Cyfnod Allweddol 
Dau i ddarllen ac i ysgrifennu. Cafwyd 

sesiwn bywiog, gwrandawodd pob plentyn 

yn astud a mwynhawyd ei fywiogrwydd. 
 
Ymweliad Blynyddoedd 3 a 4 â @Bristol 

Daeth thema’r tymor, Y Corff, yn fyw i’r 
disgyblion ar Chwefror y seithfed ym 
Mryste. Ychwanegwyd at eu gwybodaeth 
mewn gweithdy ar sut mae’r corff yn 
gweithio a chafwyd cyfle i ddysgu mewn 
ffordd ymarferol. Teithio, dysgu, mwynhau, 
cael blas ar brofiadau newydd ac wrth gwrs 
danteithion y bocs brechdanau. Diwrnod i’r 
brenin!    

Gymnasteg 
Llongyfarchiadau i'r tîm Gymnasteg a 
enillodd 3ydd lle ar ôl teithio i Aberystwyth 
ar gyfer rownd derfynol cystadleuaeth 
genedlaethol yr Urdd. Roedd pob aelod o’r 
tîm yn falch iawn i wisgo’r fedal efydd - 
llwyddiant arbennig i’r tîm sy’n haeddu’r 
wobr ar ôl gweithio’n galed ac ymarfer yn 
rheolaidd i gystadlu. 
 
Gwersi Ffrangeg 
Gwnaeth disgyblion Dosbarth 10 fwynhau 
cyfres o wersi gan Madame Smith. Dysgon 
lawer o ddywediadau a chaneuon newydd a 
hoffent ddweud ‘merci beaucoup’ i 
Madame Smith am wneud y gwersi mor 
hwylus. 
 
Athletau 
Cafodd disgyblion blwyddyn 5 brynhawn 
llawn egni a chystadlu yng nghanolfan 
hamdden Llantrisant. Cystadlon mewn nifer 
o gystadlaethau athletau a drefnwyd gan 
Chwaraeon RhCT. Llongyfarchiadau i 
bawb a gystadlodd - tîm athletau cryf iawn 
yn ennill bron bob un o’u cystadlaethau. 
 
Rygbi 
Cafodd y tîm merched ddiwrnod anhygoel 
unwaith eto eleni wrth iddyn nhw gystadlu 
yng nghystadleuaeth yr urdd 7 bob ochr. 
Gwnaeth y cae llithrig a mwdlyd ddim 
amharu ar frwdfrydedd na dyfalbarhad y 
merched i fwynhau a gwneud eu gorau ym 
mhob gêm – da iawn Ferched! 
 
Sain Ffagan 
Gwnaeth disgyblion blynyddoedd 1 i 4 
ymweld â Sain Ffagan fel rhan o’u 
hastudiaethau hanes. Aeth un grŵp i 
ymweld ag Ysgol Maestir i ddysgu sut oedd 
bywyd plentyn ysgol nôl yn Oes Fictoria. 
Cawsant hefyd cyfle i ddysgu am a chwarae 
gyda theganau’r cyfnod. Aeth grŵp arall i 
ymweld â thŷ crwn Oes y Celtiaid lle 
cymeron nhw ran mewn nifer o 
weithgareddau i ddysgu am fywyd nôl yn yr 
Oes. Cafodd pawb ymweliadau ardderchog 
gan ddysgu llawer o ffeithiau newydd 
mewn ffyrdd ymarferol a hwylus. 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
 

Cymanfa Ganu 
Cynhaliwyd noson wych yng nghapel 
Moriah nos Fercher 1af o Fawrth i ddathlu 
Ddydd Gwyl Dewi dan arweiniad Rachel 
Wheeler gyda Peter David wrth yr 
organ.  Roedd y capel yn llawn er 
gwaetha'r tywydd.  Casglwyd £195.50 a 
throsglwyddwyd i Helen Prosser tuag at 
Bwyllgor Apêl Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd 2017.  Darparwyd lluniaeth ar y 
diwedd gan aelodau'r capel - roedd angen 
paned ar bawb - gwaith sychedig yw canu'r 
holl emynau traddodiadol!  Diolch i bawb 
am gefnogi a trueni nag yw Moriah yn 
llawn bob nos Sul. 

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi 
Cynhaliwyd eisteddfod yr ysgol fel rhan o 

ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi. 

Llongyfarchiadau i holl enillwyr y 
gwahanol gystadleuthau a diolch i’r 

disgyblion am eu gwaith caled yn paratoi ar 

gyfer yr eisteddfod. Llongyfarchiadau 
arbennig i ‘Draig Lachar’ sef Arianwen 

Thomas, sydd yn ddisgybl ym mlwyddyn 6, 
ar ennill cystadleuaeth y gadair eleni.  

 

Calonnau Cymru 

Mae P.C.Davies sydd yn lywodraethwr yn 
yr ysgol wedi dechrau ymgyrch i gasglu 

arian ar gyfer apel ‘Calonnau Cymru’ - sydd 

yn lleoli diffibrilwyr yn y gymuned. Daeth 
pawb i’r ysgol wedi gwisgo mewn coch ac 

fe gasglwyd £120 tuag at yr ymgyrch. 

Dangosodd P.C.Davies i’r disgyblion sut yr 
oedd yn defnyddio  y diffibriliwr i achub 

bywyd. Diolch yn fawr iddo am ei waith 

caled yn helpu’r gymuned.  
  
Gwasanaeth Gwaed Cymru 

Fel rhan o’u gwaith ar y corff daeth Mrs Iles 

sydd yn riant yn yr ysgol i siarad â 
disgyblion Blwyddyn 3 a 4 am waith 

Gwasanaeth Gwaed Cymru. Roedd y 

disgyblion wedi dysgu llawer iawn am y 
corff a gwaith pwyig y gwasanaeth hwn.    

 

Diwrnod Cariad @ Yr Urdd 

I ddangos eu cefnogaeth i Ddiwrnod Cariad 
@ Yr Urdd daeth pawb i’r ysgol wedi 

gwisgo mewn coch, gwyn a gwyrdd. 

Casglwyd arian tuag at gronfa Eisteddfod yr 
Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai.   

 

Bowlio Deg 

Bu holl ddisgyblion yr adran iau yn bowlio 
deg yn Ton Bowl yn ddiweddar fel rhan o’u 

gwersi mathemateg. Ffordd hwyliog a 

diddorol o ddysgu am drin data! 
 

Cymoedd Actif 

Cafodd disgyblion Bl 5 a 6 gyfle i fod yn 

rhan o gynllun Cymoedd Actif i adnabod 

rhai o sêr chwaraeon y dyfodol. Gosodwyd 

sawl her corfforol iddynt i weld pa mor 

hyblyg a heini yr oeddynt!  
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Ysgol Dolau (Tudalen 12) 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Castellau (tudalen 12) 

Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg 

Gwisgoedd Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1af! 

Llys Rhondda Enillwyr Eisteddfod yr Ysgol. 
Eisteddfod Gylch 

Dymunwn pob lwc i bawb sy'n cystadlu yn 

yr Eisteddfod Gylch a llongyfarchiadau i bob 
un sydd wedi ennill yno. Tîm y Quiz Club 

Disgyblion bl5 yn mwynhau gweithdy 

barddoniaeth yn Stadiwm Dinas Caerdydd fel 

rhan o gynllun llythrennedd 'All Skilled Up' 
mewn cyd weithrediad gyda Cardiff City. Ein llenorion Buddugol.  Da iawn i bob un! 

Timau'r ysgol yn gyntaf ac ail yn Quiz Club 

Mwynhau pêl-rwyd a rygbi 

Ymweld ag @Bristol 

Y Tîm Gymnasteg yn 3ydd  

Gwersi Ffrangeg 

Sain Ffagan 

Y Tîm Athletau 

Y Tîm Rygbi merched 

Yr ysgol gyfan yn joio mas draw yn ein 

Heisteddfod Ysgol - Pawb yn eu llysoedd 
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YSGOL LLANHARI  
Llanhari yn Ysgol Categori Gwyrdd 

Rydym yn hynod o falch fel ysgol inni gael 

ein gosod yng nghategori Gwyrdd 

Llywodraeth Cymru pan gyhoeddwyd y 

canlyniadau categoreiddio ysgolion ar 

ddiwedd mis Ionawr eleni. Dyfernir bod 
ysgol yn teilyngu bod yn y categori gorau 

hwn os yw’r ysgol yn un effeithiol iawn sydd 

â ffocws clir ar godi a chynnal safonau. Mae’r 

dyfarniad yma eleni yn dyst i waith caled yr 

holl staff a disgyblion dros y flwyddyn 
ddiwethaf a hyderwn y byddwn yn cynnal 

hyn yn y blynyddoedd i ddod wrth i’r ysgol 

barhau i dyfu a ffynnu.  
 

Cynhadledd “Symud Ymlaen gyda’n 

gilydd” 

Mae adran gynradd yr ysgol yn rhan o 

gynghrair y Cyfnod Sylfaen o fewn 

Consortiwm Canolbarth y De. Cydnabyddir 

bod safonau rhagorol yn yr ysgolion a 

wahoddwyd i fod yn rhan o’r gynghrair ac ar 
ddechrau mis Chwefror cynhaliodd y Cyfnod 

Sylfaen arddangosfa mewn cynhadledd yn 

Stadiwm Caerdydd er mwyn dangos i 

athrawon ac arweinwyr ysgolion eraill sut 
mae’r staff yn cynllunio ar gyfer y 

ddarpariaeth wedi’i gyfoethogi. Mae’n 

anrhydedd i gael ein dewis am yr ail 

flwyddyn yn olynol i fod yn rhan o’r 

gynghrair ac yn ogystal ag ymweld ag 
ysgolion eraill, mae’r athrawon yn cynnal 

cyrsiau i athrawon o ysgolion eraill yn yr 

adran yn Llanhari.  
 

Paratoi at yr Eisteddfod 

Mae’r cyffro yn cynyddu wrth i’r holl ystod 

oed o ddisgyblion baratoi tuag at 

Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd eleni, wrth 

inni ddathlu diwrnod Cariad@Urdd, wrth 

gystadlu mewn cystadlaethau gwaith cartref 

ac wrth i nifer o’r disgyblion gael eu dewis i 
fod yn rhan o sioeau cerdd yr ŵyl eleni. Braf 

estyn croeso i gannoedd o blant yr ardal sy’n 

dod yn gyson i’n lleoliad canolog i ymarfer ar 

gyfer y sioeau.  

 

Llongyfarchiadau 

Lewis 

Llongyfarchiadau 

gwresog i Lewis James 

o flwyddyn 12 sydd 
wedi ei ddewis i fod yn 

aelod o Gerddorfa 

Ieuenctid Cymru. Mae 

Lewis yn canu’r fiola 
yn y gerddoerfa ac yn 

gerddor o fri am ei fod 

yn delynor a phianydd talentog yn ogystal. 

 
Gwebinar cyfrwng Cymraeg Cyntaf y 

Comisynydd Plant 

Gwahoddwyd disgyblion o Lanhari i swyddfa 

y Comisynydd Plant yn Abertawe ar ddiwedd 
Ionawr er mwyn cymryd rhan mewn 

gwebinar gyda’r Athro Sally Holland ar 

hawliau plant a’r wobr Parchu Hawliau Plant 

sy’n cael ei arwain o fewn yr ysgol gan 

ddisgyblion blwyddyn 9. Roedd yn brofiad 
arbennig i Tom, Ella a Luke ac rydym yn 

falch iawn o’u cyfranaid aeddfed wrth drafod 

ac ateb cwestiynau disgyblion eraill o 

ysgolion cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru. 
 

Disco Santes Dwynwen 

Hyfryd oedd gweld y Neuadd o dan ei sang i 

ddathlu Dydd Santes Dwynwen eto eleni. 

Diolch yn fawr i Ffrindiau Llanhari am 

drefnu disgo llwyddiannus arall i’r plant iau. 

Tîm hoci blwyddyn 8 yn mynd o nerth i 

nerth 

Mae’r tîm wedi profi cryn lwyddiant yn 

ddiweddar wrth iddynt gychwyn chwarae 

gemau cystadleuol yn erbyn timau ysgolion 
lleol ac yng Nghystadleuaeth Cwpan Cymru 

yn ysgol Cwm Rhymni yn ddiweddar 

llwyddwyd i ennill tair gêm a cholli dwy. 

 
Ymwelwyr â’r adran gynradd 

Rydym bob amser yn falch i groesawu 

ymwelwyr i’r adran sy’n cyfoethogi profiadau 

y disgyblion. Yn ddiweddar, diolch i Mr 

Pressley am ymweld er mwyn trafod adeiladu 
tai crwn a hefyd mae Mrs Winney wedi bod 

yn ein cynorthwyo i wella ein sgiliau gwaith 

llaw.  

 
Elusen RR81 

Cynahliwyd dawns fawreddog yng Ngwesty’r 

Fro, Hensol ar ddechrau mis Chwefror i godi 

arian tuag at elusen RR81. Roedd yn noson 
arbennig iawn ac yn un a erys yn y cof am 

gryn amser. Llongyfarchiadau i Beca a Beca 

a’u cefnogwyr am yr holl drefniadau gwych 

ac fe lwyddwyd i godi £22,000 ar gyfer yr 
elusen arbennig hwn.  

 
Dydd Miwisg Cymru 

Dathlwyd y diwrnod trwy wahodd Chroma i’r 
ysgol unwaith eto ac wrth i griw o 
ddisgyblion cerddorol a thalentog recordio 
cân gyda Mei Gwynedd. Diwrnod o hwyl 
oedd hwn ac mae nifer o’r disgyblion bellach 
yn ymgyfarwyddo â rhai caneuon Cymraeg 
sy’n brysur yn troi’n anthemau iddyn nhw! 
Sebona Fi a Rhedeg i Baris yw’r ffefrynau ar 
hyn o bryd! 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 
Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau i Gwenno Iolo Davies ar 

gael ei dewis i chwarae dros Gymru i'r tîm 

pêl-rwyd o dan 16.  Cafodd Gwenno hefyd ei 

enwi fel capten y tîm! Llongyfarchiadau i ti a 

phob lwc yn ystod y misoedd nesaf. 
 

Rygbi Merched  

 Mae rygbi merched Garth Olwg yn tyfu o 

nerth i nerth ac mewn gŵyl rygbi i ferched 
yng Nghaerdydd yn ystod mis Mawrth 

llwyddodd y tîm dan 13 a’r tîm dan 16 ennill 

5 allan o 6 gêm.  Mae’r tîm yn datblygu’n 

gyflym ac yn dysgu sgiliau newydd yn 

wythnosol a diolch i Mr Owen Young am 
hyfforddi’r merched. 

 
Y Gleision 
Mae Aneurin James, Matthew Iles a Bailey 
Roberts, Blwyddyn 11 wedi bod yn chwarae 
rygbi i Gleision y Gogledd yn ystod y 
misoedd diwethaf ac os ydynt yn chware’n 
dda dros y tîm, maent yn cael eu dewis i dîm 
y Gleision o dan 16. Roedd y gêm olaf ar y 
1af o Fawrth yn erbyn Gleision y De a 
gwnaethant guro o 20 i 17.  Bydd y bechgyn 
yn clywed o fewn y mis nesaf os ydynt wedi 
cael eu dewis ar gyfer sgwad y Gleision. 
 
Llongyfarchiadau i’r merched 

Llongyfarchiadau i dîm merched pêl-droed yr 

ysgol ar gyrraedd rowndiau cynderfynol 

cwpan 5x60 y sir. Yn anffodus collodd y tîm 

mewn gêm agos a orffennodd mewn ciciau 

o’r smotyn. 
 

Pawb a’i farn 

Braf oedd gweld disgyblion y 6ed dosbarth 

yn siarad yn aeddfed iawn ar y rhaglen Pawb 

a’i Farn yn ddiweddar.  Roedd y pynciau 

llosg yn ddiddorol iawn ac roedd y 
disgyblion wedi ymateb yn wych i’r 

cwestiynau a holwyd. 

 
Llysgenhadon Iaith 

Ddydd Mercher yr wythfed o Chwefror, 

aethon ni i’r Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd ar 
gyfer diwrnod hyfforddi Llysgenhadon Iaith.  

Cafodd y diwrnod ei drefnu gan Lwybrau at 

Ieithoedd Cymru. Dysgon ni am fanteision 

dysgu ieithoedd ar gyfer TGAU.  Roedd yna 

nifer o weithdai ar gyfer amrywiaeth o 
ieithoedd.  Cafon ni’r cyfle i ddawnsio 

fflamenco, rapio yn Almaeneg a chreu 

negeseuon origami Ffrangeg.  Cafon ni’r 

cyfle i gwrdd â phobl gyda straeon diddorol 
am eu profiadau yn defnyddio ieithoedd yn 

eu gwaith.  Fe wnaeth y diwrnod gadarnhau i 

ni ein bod am barhau i ddysgu ieithoedd yn 

yr ysgol. Ein swydd ni fel llysgenhadon iaith 

nawr yw hysbysebu defnydd ieithoedd i 
ddisgyblion eraill yr ysgol.   

Gan Lewis, Teighan, Nia,  

Laurie a Gruff. Blwyddyn 9 

 
Dydd Miwsig Cymru  

Cyn yr hanner tymor fe gymerais i a llawer o 

ddisgyblion eraill o flynyddoedd 9, 10 a 12 

ran mewn gweithdy cyfansoddi gyda’r 
cerddor roc a phop: Mei Gwynedd (o’r 

Sibrydion.)  Fe ddysgom ni lawer o 

dechnegau defnyddiol wrth gyfansoddi a sut i 

gyd-weithio a rhyngweithio fel grŵp er 

mwyn creu cân pop o safon.  Ar ddiwedd y 
dydd roedd gennym gân fachog a ffynci o’r 

enw “I lawr yn y Caribi” oedd yn cynnwys  

geiriau eironig am Gomiwnyddiaeth ac am 

ymweliad swreal â Chiwba.  Roedd y gân 
ddychanol yn cynnwys drymiau, lleisiau, 

gitâr drydanol, gitâr fas a ffidil.  Enw ein 

grŵp oedd Dail Pren - enwyd ar ôl y gyfrol 

enwog ac eiconig gan y bardd Waldo 

Williams. Gan Huw Griffiths, Blwyddyn 9. 
 
Diwrnod y Llyfr 

Ar ddiwrnod y llyfr daeth Jon Gower i’r 
ysgol er mwyn cynnal sesiwn ysgrifennu 
creadigol gyda naw ohonom o flwyddyn 9 a 
10. Daeth Jon atom yn dilyn llwyddiant 
Chloe Stacey ac Emily Fullard yn y 
gystadleuaeth Difyr Dahl – dyma oedd eu 
gwobr am ddod yn gyntaf ac yn ail! Yn ystod 
y sesiwn darllenodd Jon stori i ni o’i eiddo ei 
hun am ferch oedd wedi ennill cystadleuaeth 
eiriau. Stori ddifyr roedd pawb wedi 
mwynhau.  Yna, rhannodd Jon rhai o’i 
syniadau am ei nofel newydd i blant a chafon 
ni gyfle i rannu syniadau gydag ef ac mae ef 

yn bwriadu cynnwys rhai o'r syniadau yn ei 
lyfr! Roedd gwybod ein bod yn cyfrannu at 
lyfr bydd yn ymddangos mewn print i bobl 
ddarllen rhywbryd yn y dyfodol yn deimlad 
cyffrous dros ben! Ar ôl hynny, cynlluniom 
ni stori fer am fachgen a’i daith gyda charreg 
lwcus a’i dad-cu. Bydd y stori hon yn 
ymddangos yn y cylchgrawn O’r Pedwar 
Gwynt. Roedd hi’n ddiwrnod penigamp ac 
roedd pob un ohonom wedi mwynhau rhannu 
syniadau creadigol. Diolch yn fawr iawn am 
ddod atom! Gan Chloe Stacey 
 
Daeth Huw Blainey mewn hefyd i ddarllen 
straeon T Llew Jones ar Ddiwrnod y Llyfr i 
ddisgyblion y cynllun darllen ac roedd pawb 
wedi mwynhau clywed Huw yn darllen y 
straeon mor frwdfrydig. 

Brysiwch wella! 

Mae DJ (i lawer o Gymry Cymraeg yr 

ardal), neu Dai Plaid i drigolion Tonyrefail 

neu Mr Davies i ni blant Capel y Ton yn 
treulio cyfnod yn yr ysbyty ar hyn o bryd.  

Mae ar Ward C yn Ysbyty Cwm Rhondda 

yn Llwynypia ac mae’n bleser mynd ato am 

sgwrs a hel atgofion.  Brysiwch wella oddi 
wrth holl ddarllenwyr Y Tafod. 

 
Pen-blwydd Hapus Betsi 

Er mai yn y Gilfach mae Betsi’n byw, 

gallwn hawlio rhan ohoni yn Nhonyrefail 
hefyd oherwydd ei gwasanaeth i’r ysgol 

Gymraeg.  Ac felly priodol iawn oedd bod 

ffrindiau wedi dod ynghyd yn neuadd yr 
Ysgol Gymraeg i ddathlu ei phen-blwydd yn 

80 oed gyda the prynhawn arbennig a 

brynwyd i godi arian i’r Steddfod.  Trwy 

haelioni’r gwesteion, llwyddwyd i godi £165 
tuag at y coffrau. 

 
Pwyllgor Apêl Eisteddfod yr Urdd 2017 

Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i’r ddau 

ddigwyddiad diwethaf – Cyrri a chwis, a’r 
Gymanfa Ganu. Cafwyd cefnogaeth dda i’r 

ddau achlysur.   

   Ein digwyddiad nesaf fydd: 
Dydd Sadwrn, 1 Ebrill am 10am – ras 

hwyaid yn yr afon sy’n llifo trwy faes 

carafannau Lakeside yn Y Gilfach Goch.  
Diolch yn fawr i Glwb Rygbi’r Gilfach am 

gael benthyg yr hwyaid – maen nhw ar 

werth am bunt y pen neu efallai bod punt y 

cwac yn fwy priodol. 
   Dilynwch ni ar facebook - https://

www.facebook.com/pwyllgortonagilfach/. 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com


16 Tafod Elái       Mawrth 2017 

Blwyddyn Newydd Dda i Bontypridd Ysgol Tonyrefail (Tudalen 12) 
Mae Clwb Rygbi Pontypridd wedi mwynhau 

dechrau calonogol i'r flwyddyn newydd, gyda 

chanlyniadau da i'w gemau yn yr Uwch-

Gynghrair a'r Cwpan Cenedlaethol. 

   Wedi i'r gynghrair hollti'n ddwy is-gynghrair, 

gyda'r wyth uchaf yn chwarae ei gilydd i 

gystadlu am goron y bencampwriaeth, roedd 

Pontypridd ar ddiwedd mis Chwefror ar frig y 

tabl gyda dwy fuddugoliaeth o'r ddwy gêm 

chwaraewyd. Hawliwyd dwy fuddugoliaeth 

hefyd yn y cwpan i symud ymlaen i rownd yr wyth olaf. 

   Myfyrwyr Met Caerdydd oedd gwrthwynebwyr cyntaf Ponty yn y cwpan 

ddiwedd mis Ionawr, a'r ymwelwyr i Gyncoed oedd yn gysurus fuddugol o 12pt i 

43. Clwb arall o'r Uwch-Gynghrair oedd y nesaf i wynebu Ponty, gyda 

Chasnewydd yn teithio i Heol Sardis ond yn colli o 34pt i 29. 

   Yn y gynghrair cafodd Pontypridd y fantais o chwarae dwy gêm gartref yn erbyn 

ymwelwyr o'r gorllewin sef Caerfyrddin a Llanymddyfri, gan hawlio dwy 

fuddugoliaeth gyda phwynt bonws yn ychwanegol am sgorio pedwar cais neu fwy. 

Roedd y gêm yn erbyn y Porthmyn o Lanymddyfri ar nos Wener 24ain o Chwefror 

yn glasur, yn llawn rygbi ymosodol a chyffrous gyda'r ddau dîm yn ymroddedig i 

ymosod ar bob cyfle. 

   Ponty oedd yn fuddugol o 42pt i 24, gan 

sgorio chwe chais wrth i'r blaenwyr osod 

sylfaen gadarn i'r olwyr ymosod yn greadigol. 

   Mae tipyn o her yn wynebu Ponty yn awr wrth 

geisio cynnal y momentwm cynnar yn y 

gynghrair, gyda phedair gêm oddi cartref o'r 

bron. Ni fydd gêm gartref tan y 6ed o Fai pan 

ddaw tîm Gogledd Cymru i ymweld. 

   I ddilyn hynt a helynt Clwb Rygbi Pontypridd 

wrth herio am y tlysau, galwch mewn i'r wefan: 

www.ponty.net - mae croeso i  bawb! 

Arianwen Thomas ennillydd  

Cystadleuaeth y Gadair  

P.C.Davies 

yn dangos sut 

yr oedd yn 
defnyddio  y 

diffibriliwr  

Ymweld â Ton Bowl fel rhan o’u gwersi 

mathemateg.  

Y Dosbarth Meithrin ar Ddydd Gŵyl Dewi 


