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Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   

Ar fore dydd Mercher, 26ain o Ionawr am 6:30 y bore, wedi 

cerdded dros nos am 7 awr, cyrhaeddodd Carol Minton gopa‘r 

Kili! Wrth i‘r wawr godi, chwifiodd y faner er mwyn dathlu ei 

hymdrech. Hoffai Carol ddiolch i bawb wnaeth ei chefnogi – 

casglodd dros £3,500 o bunnoedd at elusen gwerth chweil Ysbyty 

Felindre. Mae Carol, sy'n gweithio yn Ysgol Castellau, dal wrthi 

yn derbyn cyfraniadau – os hoffech gyfrannu tuag at yr elusen.  

Eleni eto cafwyd Eisteddfod wych yng Nghanolfan Hamdden 

Llantrisant i ddathlu Gŵyl Ddewi cyn yr hanner tymor!  Brwd ac 

egnïol fu‘r cystadlu o ddawnsio disgo i ddawnsio gwerin, bandiau 

cegin i fandiau roc - a heb anghofio sgets y 6ed, pan gafwyd mwy 

nag un portread o‘r Arweinwyr Llys ysgogol!  Mawr yw ein 

diolch i‘r Athro Simon Brooks, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol 

Caerdydd a‘r gyflwynwraig  hudol a llais C2, Magi Dodd  a fu 

wrthi drwy gydol y dydd yn beirniadu‘r cyfan  - a chwarae teg 

iddynt - roeddent yn gwenu tan y funud ola! 

   Pleser arbennig oedd cael gwrando ar yr Athro Simon Brooks yn 

traddodi ei feirniadaeth ar waith llenyddol y disgyblion i gyd gan 

ddyfarnu enillwyr y ddwy Gadair.  Ennill y Gadair Hŷn am yr 

eildro wnaeth Tomos Watkins, Blwyddyn 13 a chyn ddisgybl 

Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth. Mae Tomos wrthi‘n ddyfal yn 

paratoi i fynd i Rydychen i astudio Cerdd y flwyddyn nesaf.  

Enillydd y Gadair Iau oedd Nia James, Blwyddyn 9.  Yn 

ddiweddar iawn y cawsom y cyfle i groesawu Nia a'i brawd atom i 

Garth Olwg o Sir Benfro.  Llongyfarchwn y ddau yn wresog iawn.  

Yr Athro Simon Brooks, Ms Anne Morris, Prifathrawes, Mr 

Matthew Evans, Dirprwy Brifathro, Tomos Watkins a 

Chapteiniaid y Llysoedd. 

Concro Kilimanjaroo Cadeirio yng Ngarth Olwg 

Mae Cool Milk a Mudiad Ysgolion Meithrin wedi lansio cynllun 

newydd i annog plant i yfed llaeth yn y cylchoedd meithrin a 

meithrinfeydd. Ar yr 8fed o Fawrth cynhaliwyd bore o adloniant 

ym Meithrinfa Garth Olwg i hyrwyddo buddiannau llaeth i blant 

bach. Roedd y cymeriad poblogaidd Jac y Jwc yn bresennol i 

ddarllen y stori ‗Jac y Jwc ar y Fferm‘ .  



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 6 Mai 2011 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 
26 Ebrill 2011 

 

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  

Argraffwyr:   

Gwasg  
Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 
Ffôn: 01792 815152 

tafod elái 

Gwasanaeth addurno, 
peintio a phapuro 

 

Andrew Reeves 
 

Gwasanaeth lleol  
ar gyfer eich cartref 

neu fusnes 
 

Ffoniwch  
 

Andrew Reeves 
01443 407442  

neu  
07956 024930 

 
I gael pris am unrhyw 

waith addurno  
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GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

Alwyn a Joy 
Humphreys 

Cyfrinachau'r  
Cyfansoddwyr  

Nos Iau  
14 Ebrill    

Clwb Rygbi Pentyrch 
 

 
Am wybodaeth 

Ffoniwch 029 20890040 
 

 

Cangen y Garth 
 

'Clic Sargent' 

 

Nos Fercher  

 13 Ebrill   

Y Ganolfan, Efail Isaf  

Am 8.00 o'r gloch 
Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

GILFACH GOCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Yn Gant Oed 

Llongyfarchiadau i Mr Wyndham Lewis, 

Heathlands a ddathlodd ei benblwydd yn 

gant oed ar Fawrth 16ed. 

   Brodor o Bencoedcae yw Mr Lewis  a 

ddaeth i fyw a gweithio  i Gilfach.  Bu'n 

gweithio yn y Pwll Glo fel Dyn Tân ac yn 

ystod y Rhyfel bu yn y Dwyrain Pell. 

Mae'n hoff iawn o rygbi ac roedd wrth ei 

fodd gyda'i ymwelydd cyntaf sef Mathew 

Rees, Capten Cymru ac yna daeth Mike 

Harrison  a Wayne Barnfield  o Glwb 

Rygbi Tonyrefail. Daeth Maer Rhondda 

Cynon Taf Simon Lloyd, Janice Gregory 

o'r Cynulliad  a Huw Irranca Davies o Dŷ'r 

Cyffredin a chafodd  neges oddiwrth y 

Frenhines. Derbyniodd 100 o gardiau ac 

anrhegion o bob math gan gynnwys papur 

newydd o 1911. Daeth ei fab 

hynaf  Brian  o Ganada a Barry o 

Benmaenmawr. Daeth 70 o  ymwelwyr i 

gyd. Ar ôl y Rhyfel symudodd Mr Lewis i 

Donyrefail i Stryd Meyler  i fod yn agos at 

ei waith yn y ffwrneisi golosg yn Coedlai 

a dyna sut yr oedd yn un o 

sylfaenwyr Clwb Rygbi Tonyrefail. Roedd 

yn hoff iawn o arddio ac roedd yn enwog 

am ei flodau ac roedd yn un o sylfaenwyr 

Clwb Tretomos. Ar ol marw ei wraig 

symudodd i Gilfach i fyw gyda'i fab 

Graham a'i wraig Jo. Ymfudodd ei fab 

hynaf Brian i Ganada i weithio ym myd 

Addysg.  Bu yn y llywodraeth lle y bu'n 

gyfrifol am Addysg ac addysg yr Esgimo 

yn enwedig. Mae'n byw yn Calgari ac ar 

hyn o bryd yn brysur yn paratoi at 

Gymanfa Ganu Gogledd America. (Llun 

ar dudalen 4.) 

Dathlu Gŵyl Ddewi  

Dathlwyd Gŵyl Ddewi yn Ysgolion 

Abercerdin a Hendreforgan gyda'r plant 

yn gwisgo eu gwisgoedd Cymreig ac yn 

cymryd rhan mewn cyngherddau. Nid y 

plant yn unig fu'n dathlu eleni. Cafwyd 

Bwffe Cymreig yn Neuadd yr Eglwys i 

godi arian at yr eglwys. Roedd Cawl a 

Chân yn Sŵn yr Afon a chroeso i bawb ac 

yn y Ganolfan yn Evanstown roedd Draig 

Goch anferth ar y to ac Arddangosfa o 

weithgarwch y mudiadau sy'n defnyddio'r 

Ganolfan    

  

Cymdeithas Hanes  

Aeth y Gymdeithas Hanes am dro gyda 

Mr Walter Jones mewn bws mini i fyny 

heibio i fferm Craig Las ac heibio 

Penrhewl a Gellifeddgaer i ben y mynydd 

i weld yr Hen Gaer a'r man claddu o Oes 

yr Haearn. O ben y mynydd gallech 

weld Gwlad yr Haf yr ochr draw i'r môr. 

O'r fan yma gallai'r hen drigolion weld os 

oedd gelynion yn dod o gyfeiriad y 

môr. Ar ôl mwynhau'r olygfa wych 

daethom lawr i Heol y Cyw a Bryncethin. 

Yna i Benybont ac i'r Llyfrgell i weld hen 

fapiau a chofnodion am Gilfach. 

Mwynhaodd pawb y prynhawn yn fawr 

iawn    

Tonteg 
 
Gyda thristwch mawr y derbyniwyd y 

newyddion am farwolaeth Lowri Pugh, 

merch Margaret a John Pugh a hynny mor 

gynnar yn ei bywyd.  Dymuniad unfrydol 

yr ardal yw ymestyn cydymdeimlad 

gwresog at Margaret a John ac hefyd y 

teulu cyfan.  
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Gyrfa Chwist 

Treuliwyd noswaith ddifyr eto eleni yng 

Ngyrfa Chwist y Dwrlyn yng Nghlwb 

Rygbi Pentyrch, nos Iau Chwefror 17eg. 

Trefnydd yr yrfa, fel arfer, oedd y dihafal 

Jim Morris a‘i  ddull unigryw – does neb 

yn siwr sut mae Jim yn trefnu‘r ―trumps‖! 

Braf yw cael cofnodi i Gill Rees gipio 

gwobr y merched oddi ar Bryony Davies 

eleni, ac iddi hi, fel Emlyn Davies, 

pencampwr y dynion, fynd adre‘n hapus 

gyda ffowlyn dan ei chesail. 

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn yn dda i Ioan Davies, Maes y 

Sarn, wedi  iddo dorri asgwrn yn ei droed 

yn ddiweddar.  Collodd hanner marathon 

Llanelli o‘r herwydd ond bu‘n brysur iawn 

yn  y Cynulliad yn ystod cyfnod y 

Refferendwm  yn cyfieithu ar y pryd gyda 

chwmni  Cymen. Efallai i rai ohonoch ei 

weld  wrth ei waith ar y teledu. 

 

Dyweddïad 

Llongyfarchiadau gwresog i Alun, mab 

Ros Evans ar ei ddyweddïad ag Anne-

Marie Willams. Mae Alun yn byw ym 

Meisgyn ac Anne –Marie yn dod o Donteg 

yn wreiddiol. Mae Alun yn gweithio  yn 

Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen y 

Bont a Marie yn gweithio i fanc HSBC yn 

y  pencadlys yn y Bae. Dymunwn yn dda 

i‘r ddau. 

 

Poster Dwyieithog? 

Cyfraniad arall i‘r gyfres Cyfieithiadau 

Trwstan. 

Dyma a welwyd ar boster ym manc 

Santander yng Nghaerdydd. 

―CHEQUE PAY IN‖  -  ―SIEC CYFLOG 

YN.‖ 

Dyna beth yw camddefnydd o eiriadur! 

 

50 Rhifyn o'r Garth Domain 

Llongyfarchiadau i Don Llewellyn ar 

gynhyrchu hanner cant o rifynnau o‘r 

Garth Domain. Mae pob rhifyn yn llawn o 

straeon, atgofion a lluniau sydd yn 

dystiolaeth amhrisiadwy o hanes yr ardal 

ac yn sicr yn archif werthfawr iawn i 

haneswyr y dyfodol. Diolch yn fawr Don. 

(A gyda llaw, mae rhifyn 51 newydd ddod 

o‘r wasg.) 

 

Croeso 

Croeso i‘r pentre i Rhys Ifans a Karen 

Wyn. Mae nhw wedi ymgartrefu yn y 

Rocky Banc, Field Terrace. 
 

Sara Pickard yn Nhŷ'r Arglwyddi 

Cafodd Sara Pickard brofiad arbennig 

iawn pan gafodd hi wahoddiad i fynychu 

derbyniad yn Nhŷ‘r Arglwyddi ddydd 

Llun Mawrth 14eg.  

   Trefnwyd y daith gan Mencap Gogledd 

Iwerddon a Mencap Cymru, ac fe ddaeth y 

cyfle yn sgîl y ffaith ei bod hi a nifer o‘i 

chydweithwyr o Mencap Cymru, wedi 

teithio i Lesotho fel gwirfoddolwyr yn 

ystod y blynyddoedd diwethaf.  Fe gawson 

nhw ddiwrnod i‘w gofio – cyfle i wylio, o 

Oriel y Dieithriaid, rhai o‘r Arglwyddi yn 

trafod Libya a‘r Dwyrain Canol, cyn 

symud ymlaen i un o‘r ystafelloedd 

pwyllgora lle ‗roedd trafodaeth ynglŷn â 

chynnig cefnogaeth ychwanegol i bobl ag 

anableddau sy‘n awyddus i fod yn aelodau 

seneddol, cynghorwyr sir/cymuned neu 

swyddogion etholedig eraill.  Roedd hyn o 

ddiddordeb arbennig i Sara gan ei bod hi‘n 

cynrychioli ardal Pentyrch fel cynghorydd 

cymuned.  Yna, dyma gyrraedd penllanw‘r 

diwrnod mewn derbyniad o dan ofal yr 

Arglwydd German. Cyflwynwyd 

tystysgrifau i bob un o aelodau Mencap a 

fu yn Lesotho yn ddiweddar.Cafwyd 

anerchiadau gan y Tywysog Seeiso, sydd 

erbyn hyn yn Uwch Gomisiynydd Lesotho 

ym Mhrydain a hefyd gan yr Arglwydd 

(Brian) Rix sydd â chysylltiad agos iawn â 

Mencap ers nifer o flynyddoedd.  Daeth y 

diwrnod arbennig yma i ben gyda phryd o 

fwyd yn un o dai bwyta moethus Covent 

Garden – profiad hyfryd i bawb! (Llun 

tudalen 4) 

 

Eisteddfod y Mochyn 

Unwaith eto cafwyd noson i‘w chofio  

lawr yn Y Mochyn Du pan gynhaliwyd yr 

eisteddfod flynyddol. Y beirniaid fel arfer 

oedd  yr Archdderwydd, Jim Parc Nest, ac 

Alwyn Humphreys, a theg yw dweud bod 

y pwyso a mesur ganddynt yn gymaint o 

uchafbwynt â'r cystadlu. Yn anffodus, nid 

oedd enillydd y neges destun a‘r frawddeg 

yn defnyddio‘r llythrennau TAFARN - 

―Phil Bennett‖  - yn bresennol (neu efallai 

yn anfodlon datgelu ei hun). Fodd bynnag, 

enillydd y limerig oedd Emlyn Davies, 

Maes y Sarn gyda‘i linell glo i‘r limerig 

canlynol: 

 

 Wel dyma hi eto‘n Ŵyl Dewi 

 A ninnau‘n y Mochyn yn dathlu; 

 Ond yn yr eisteddfod 

 Bydd rhyw annibendod  

 Gan fod ―i‖ ac ―u‖ ddim yn odli! 

 

   Ymfalchïai  y ‗patron‘ fod cymaint o 

gorau buddugol yr Eisteddfod 

Genedlaethol yn cystadlu am y gwobrau - 

o £100 i‘r enillydd i 50c i‘r côr oedd yn 

olaf! Fel mae‘n digwydd Côr Pensiynwyr 

y Mochyn Du oedd yn fuddugol.  

   Dyna noson o hwyl a mwynhad. 

 

Acapela 

Fis Mawrth cychwynnwyd ar raglen o 

gyngherddau yn Acapela gan agor ar 

ddydd Gŵyl Dewi  gyda lawnsiad  cryno 

ddisg newydd Catrin Finch, sef ―Annwn‖. 

Mae Annwn yn cyfeirio at fyd arall y 

Celtiaid - byd hudol - ac yn sicr cafodd y 

gynulleidfa ei hudo gan chwarae 

gwefreiddiol Catrin a bechgyn ifainc y 

band a‘u dehongliadau o alawon gwerin 

Cymru. 

   Gwahanol oedd naws cyngerdd  noswyl 

gêm Cymru ac Iwerddon ar Fawrth 12fed 

pan fu Dewi Pws, Ryland Teifi, Rosin 

Clancey a Radwm yn diddanu. Yn gymysg 

a‘r caneuon gwerin Cymraeg a Gwyddelig  

cafwyd hiwmor unigryw yr arch dynnwr 

coes gan lasu‘r awyr ar brydiau! Digon yw 

dweud i bawb adael â gwên fawr ar eu 

hwynebau. 

   Os am ragor o wybodaeth ynghylch 

cyngherddau Acapela ewch i‘r wefan - 

www.acapela.co.uk. 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Tonyrefail 

 
Merch Fach 

Llongyfarchiadau mawr i Mr Phillips a 

Rhiannon ei bartner ar enedigaeth eu 

plentyn cyntaf sef Arwen. Roedd pawb yn 

yr ysgol wedi dwli ei chyfarfod a chael 

cwtch! 

 

Diwrnod y Llyfr 

Cafodd pawb ddiwrnod wrth eu boddau yn 

dathlu diwrnod y llyfr. Daeth plant y 

Cyfnod Sylfaen i‘r ysgol wedi gwisgo fel 

eu hoff gymeriad o lyfr Cymraeg ac roedd 

yr Adran Iau wedi gwisgo fel cymeriad o 

chwedl Gymraeg.  Gwelwyd sawl 

Branwen, drudwen, Llywelyn Fawr, 

Culhwch ac Olwen o amgylch y lle!  

 

Eisteddfod Gylch yr Urdd 

Diolch yn fawr i‘r holl blant am eu gwaith 

caled yn paratoi ar gyfer eisteddfod gylch 

yr Urdd. Pob lwc i Harri Welsh a‘r Parti 

Adran Unsain  yn yr eisteddfod sir ym 

Mhorthcawl. 

 

Pêl-droed 

Ddydd Mawrth 13eg o Fawrth aeth 2 dîm 

pêl-droed o Fl 5 a 6 i dwrnament yng 

Ngerddi Soffia yng Nghaerdydd. Daeth 

tîm y bechgyn a‘r merched yn drydydd. 

Da iawn chi! 

 

Celf a Chrefft yr Urdd 

Aeth cynrychiolwyr o‘r clwb celf i 

dderbyn eu gwobr 1af am grochenwaith 

grŵp i ganolfan yr Urdd ym Mae 

Caerdydd nos Wener 25ain o Fawrth ac fe 

dderbyniodd Lowri Jones o Flwyddyn 1 

ddau wobr gyntaf am ei gwaith 

ffotograffiaeth a Ffion Jones o Flwyddyn 

5 1af a 3ydd am ei ffotograffau hi. 

Ardderchog. Diolch i bawb â gystadlodd. 

 

Diwrnod Gwalltiau Gwirion 

Daeth pawb i‘r ysgol ddydd Gwener 

Trwynau Coch efo gwalltiau gwirion -  

roedd hi‘n anodd iawn adnabod rhai 

aelodau o‘r staff. Casglwyd £180 tuag at 

yr elusen. 
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Ymddiriedolaeth 
Goffa  
Winston 
Churchill 

Wyndham Lewis, Gilfach Goch, yn gant oed gyda Capten Tîm Rygbi 

Cymru Matthew Rees, Mike Harrison, Llywydd Clwb Rygbi Sir 

Morgannwg a Wayne Barnfield, cyn-lywydd Clwb Rygbi Tonyrefail. 

Hwyl  
Gŵyl Ddewi 

 
Er bod y niferoedd i lawr ychydig yng 

nghyfarfod Merched y Wawr  mis 

Mawrth - roedd yr hwyl a'r ysbryd yn 

grét! Noson eisteddfodol oedd hi a'r 

pedwar tîm yn cystadlu'n frwd ar y canu 

a'r llefaru, y dylunio a'r creu, y 

cyfansoddi a'r gystadleuaeth pice!  

   Enillwyr y noson oedd tîm Jill, Avril a 

Rae. Llongyfarchiadau mawr iddynt ac 

fe'u gwobrwywyd hefo wyau Pasg! 

Diolch eto am y gefnogaeth. Y mis nesa 

byddwn yn cwrdd yn y Ganolfan, Efail 

Isaf i glywed am waith da yr elusen Clic 

Sargent. Cynhelir ocsiwn ar y noson 

felly dewch â'ch llyfrau siec neu'n well 

fyth dewch â'ch eitemau ar gyfer yr 

ocsiwn. Nodwch y dyddiad - nos 

Fercher 13eg o Ebrill am 8 o'r gloch. 

Pen-blwydd Hapus 

Mae Ann Owen yn dathlu pen-blwydd 

arbennig ac felly pen-blwydd hapus 

iawn oddi wrth holl ddarllenwyr Tafod 

Elái yn Nhonyrefail. 

Wynford Ellis Owen yn yr  

Unol Daleithiau 

Yoga - un o gyrsiau oedolion mwyaf 

poblogaidd Menter Caerdydd 

Sara Pickard yn Nhŷ'r Arglwyddi 
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GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Yn ystod misoedd Medi, Hydref a 

Thachwedd diwethaf teithiais i rai o 

daleithiau dwyreiniol,  America: 

Connecticut, Vermont, Philadephia, 

Washington D.C. a Virginia. Roeddwn 

wedi fy newis i dderbyn Cymrodoriaeth 

Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill 

i roi‘r cyfle i mi ymweld â nifer o 

ganolfannau adferiad cymunedol newydd 

(Recovery Community Centres) yn yr Unol 

Daleithiau. Mae‘r canolfannau hyn yn 

sefyll allan oherwydd eu bod wedi profi 

llwyddiant hirdymor yn adfer pobl sy‘n 

ddifrifol gaeth i alcohol a phroblemau 

cyffuriau eraill. 

   Pwrpas ymweld â‘r canolfannau hyn 

oedd cael syniadau newydd am sut i greu 

diwylliant ôl-ofal da i gleifion yn y 

gwasanaethau y mae Cyngor Cymru ar 

Alcohol a Chyffuriau Eraill yn sefydlu fel 

rhan o‘r ganolfan driniaeth newydd, Yr 

Ystafell Fyw Caerdydd, sy‘n agor yn 

swyddogol ar yr 8fed o Fedi, 2011. 

   Mae Cymrodoriaeth Ymddiriedolaeth 

Goffa Winston Churchill yn gofnod 

cenedlaethol ac yn deyrnged byw i Syr 

Winston, fu farw ym 1965. Nod yr 

Ymddiriedolaeth yw annog, hyrwyddo a 

lledaenu addysg ar draws y byd er budd 

dinasyddion Prydain. Dylai‘r addysg fod 

yn hyfyw ac yn werth ei wneud, ac o fudd 

i‘r gymuned pan ddychwelant i‘r wlad 

hon. Mae tua 100 o gymrodoriaethau yn 

cael eu rhoi ar gyfer amrywiaeth o 

brosiectau bob blwyddyn. 

   Mae‘r canolfannau yr ymwelais â nhw 

yn yr Unol Daleithiau wedi profi llawer o 

lwyddiant ac os gallwn ailadrodd y 

llwyddiannau yng Nghymru yna fe 

fyddai‘n helpu gyda‘r problemau 

cymdeithasol enfawr cyfredol sy‘n 

datblygu o ganlyniad i gamddefnyddio 

cyffuriau ac alcohol. 

   B u  d e r b y n  C y m r o d o r i a e t h 

Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill 

yn hwb mawr i‘r prosiect Ystafell Fyw 

Caerdydd. Yn ystod fy nhaith cefais gyfle 

i  ymweld ag amrywiaeth o weithgareddau 

sy‘n cefnogi gwellhad yn yr Unol 

Daleithiau gan gynnwys rhaglenni ffydd. 

Yn ogystal cefais gyfle i wneud cyfeillion 

newydd ac i weithio ochr yn ochr â Phil 

Valentine, Bill White, Yr Athro Roland 

Lamb, Mark Ames, Dr Arthur Evans, Pat 

Taylor a John Shinholser, pob un yn fyd 

enwog ac yn arbenigwyr yn y maes 

camddefnyddio sylweddau. Gyda llaw, 

gellwch gyfarfod â Phil Valentine eich 

hunain oherwydd ef fydd yn traddodi 

darlith flynyddol Cyngor Cymru ar 

Alcohol a Chyffuriau Eraill yn adeilad y 

Pier Head, Bae Caerdydd nos Fawrth, 

21ain o Fehefin. I gofrestru ar gyfer y 

ddarlith bwysig hon, fydd yn gyfraniad 

mawr at newid polisïau cyhoeddus parthed 

y camddefnydd o alcohol a chyffuriau, 

ffoniwch ni ar 029 2049 3895 neu 

anfonwch eich henwau a‘ch manylion 

cyswllt i 

gwybodaeth@cyngorcymru.org.uk. 

    Mae‘r buddion sydd wedi dod o ennill y 

Gymrodoriaeth hon yn fy ngalluogi i 

sefydlu canolfan gwellhad (Recovery 

Centre)  yng Nghaerdydd erbyn Medi, 

2011. Yna, gyda chydweithrediad pobl 

eraill, gobeithiwn ddarparu canolfannau 

tebyg yn rhai o brif drefi Cymru fydd yn 

cynnig adferiadau parhaus, yn rhydd o  

groes-gaethineb. Bum hefyd yn ffilmio 

dyddiadur fideo fydd yn adnodd 

gwerthfawr a pharhaol yn dangos 

effeithlonrwydd y syniadau. Diolch i 

gwmni teledu Tinopolis sydd wedi cynnig 

adnoddau golygu i mi am ddim. Bydd y 

dyddiadur fideo i‘w weld yn fuan ar y 

gwefannau www.cyngorcymru.org.uk  

www.wiredin.org.uk a www.wcmt.org.uk 

   Yn ogystal bum yn blogio wrth deithio, 

ac mae‘r blogiau rheini i‘w gweld a‘u 

lawrlwytho o‘r un cyfeiriadau gwefan 

uchod. 

   Be ddysgais i yn America oedd bod 

neges gwellhad (neu o adfer), fel yr ydym 

yn ei adnabod ym myd caethiwed, yn 

neges i bawb.  

   Os edrychwn ni ar afiechydon cronig 

eraill fel clefyd siwgr, cancer, afiechyd y 

galon, asthma a phwysau gwaed uchel, fe 

welir bod y ffocws ar wellhad. Mae‘r 

ffocws hwn yn rhoi‘r cyfle i bobl gefnogi'i 

gilydd a hyrwyddo gwellhad ei gilydd. 

Mae‘r gefnogaeth hyn yn mynd ymhellach 

na thriniaeth, y meddyg, yr ysbyty, a hyd 

yn oed ymhellach na meddyginiaeth. 

   Ond, ym Mhrydain ar hyn o bryd, nid 

yw‘r agwedd hon yn rhan o feddylfryd 

gwellhad o ddibyniaeth ar gyffuriau ac 

alcohol. Fe hoffwn i awgrymu y dylen ni, 

bawb ohonom, ddod ynghyd er mwyn 

trafod cysyniad cyffredinol ynghylch 

gwellhad – ac egwyddorion gwellhad sy‘n 

mynd ymhellach na‘r defnydd o gyffuriau; 

ymhellach na‘r defnydd o alcohol – i‘r 

boblogaeth gyffredinol ar draws y byd.  

   Yr unig ffordd y gall hyn weithio yw 

trwy adael i‘r bobl sy‘n ‗gwella‘ gymryd 

yr awenau, a‘u hannog i roi ‗wynebau a 

lleisiau‘ i‘w hanesion am wellhad. Ar fy 

nhaith cefais gyfle i sefyll yn ôl am 

ychydig. Hyd yn hyn, ni yr ymarferwyr sy 

wastad wedi arwain triniaeth gwellhad. 

Nawr, mae‘n rhaid i ni ddysgu gan 

America, a chymryd cam yn ôl. Nid yw‘n 

cymryd llawer o arian i gyflwyno‘r fath 

syniad –  dim ond parodrwydd i newid ein 

hagwedd. 

   Er mwyn hyrwyddo‘r syniadaeth yma 

bydd Taith Gerdded Adfer Genedlaethol 

gyntaf erioed Cymru (Recovery Walk) yng 

Nghaerdydd ddydd Sadwrn 10 Medi, 

2011. Rydyn ni‘n awyddus i‘r Daith Adfer 

hon fod yn achlysur i‘w chofio! 

   Trwy‘r daith gerdded hon, (Gobaith ar 

Gerdded) gobeithiwn gysylltu â 

chymunedau ar draws y DU sy‘n gwella o 

ddibyniaeth ar alcohol a chyffuriau ac 

ymddygiadau niweidiol eraill ac estyn 

allan a chreu mwy o gefnogaeth ymhlith 

aelodau teuluoedd, ffrindiau a chefnogwyr 

y rhai sydd mewn gwellhad. 

   Yn ei hanfod, mae‘r Daith Gerdded hon, 

yn fater o hawliau dynol. Bydd yn mynd 

yn bell i wrthdroi llawer iawn o‘r 

rhagfarn, camwahaniaethu a stigmateiddio 

pobl sy‘n gaeth a rhai â phroblemau 

iechyd meddwl sy‘n dal i fodoli mewn 

cymdeithas heddiw. I gofrestru ar gyfer y 

Daith Gerdded (a chofiwch rydym ni i gyd 

yn gwella o rhyw gyflwr, aflwydd, 

ddigwyddiad neu‘i gilydd) cysylltwch â: 

welshrecoverywalk@gmail.com neu 

gobaithatgerdded@gmail.com. Byddwch 

yno a chewch gyfle i gyfarfod cyfaill arall 

i mi o America, John Shinholser. Bydd 

John yn teithio‘n unswydd o Virginia ar 

gyfer yr achlysur gyda neges go arbennig 

inni oddi wrth ein cyfeillion ar draws Môr 

Iwerydd: bod gwellhad o ddibyniaeth ar 

alcohol a chyffuriau ac ymddygiadau 

niweidiol eraill yn bosibl – yn wir, mae‘n 

reality ac ar gerdded. 

Taith 
Wynford Elis Owen  

i  America 

Penblwydd hapus i ddau o drigolion y 

pentref. 

Llongyfarchiadau i Ffiona Morgan, Y 

Mans, ar ei phenblwydd yn hanner cant yn 

ddiweddar. 

   Ac hefyd estynnwn ein llongyfarchiadau 

i Stuart Rose, Georgetown ar ei 

benblwydd yn chwedeg yn ystod mis 

Mawrth.  Dymuniadau gorau iddo hefyd ar 

ei ymddeoliad. Bydd digonedd o amser i‘r 

garddio o hyn ymlaen! 

 

Tafarn  Gwaelod-y-garth 

Mae‘r dafarn wedi ennill y teitl ‗Tafarn y 

F l w y d d y n ‘  g a n  C . A . M . R . A . 

Llongyfarchiadau i‘r holl staff a‘r 

rheolwyr. 

 

Ail wampio neuadd y pentref 

Bydd y gwaith yn dechrau ar Ebrill 1af ac 

yn gorffen ar Fedi 1af, erbyn dechrau 

tymor yr Hydref. 

 

Capel Bethlehem 

Mae‘r organ newydd bellach yn ei lle ac 

mae wedi bod yn hwb garw i‘r gynulleidfa 

ac i‘r organyddion. 

   Mae paratoadau ar gyfer gwasanaeth 

cerddorol Y Pasg yn mynd yn eu blaen ac 

mae na ddisgwyl mawr at weld ffrwyth y 

llafur. 

http://www.cyngorcymru.org.uk/
http://www.wiredin.org.uk/
http://www.wcmt.org.uk/
mailto:welshrecoverywalk@gmail.com
mailto:gobaithatgerdded@gmail.com
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Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Croeso Adref 

Croeso adre‘ i Carys, merch Cliff ac 

Eifiona Hewitt, Penywaun, sydd wedi bod 

yn crwydro‘r byd am ddeng mis. Rwy‘n 

siŵr y gellir dwyn perswâd ar Carys i 

rannu ei phrofiadau â darllenwyr Tafod 

Elái. 

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn yn dda i Doreen Hughes, 

Penywaun sydd yn derbyn triniaeth yn yr 

ysbyty ar hyn o bryd. 

   Mae‘n braf gweld fod Ann Rees, 

Penywaun, yn gwella‘n raddol ac wedi 

mentro mas o‘r tŷ unwaith neu ddwy. 

   Bu Pat Edmunds yn derbyn triniaeth ar 

ei llygaid yn ystod y mis. 

   Brysiwch wella. 

 

Y siop ar ei newydd wedd 

Mae safle‘r swyddfa bost o fewn siop y 

pentre‘ wedi newid lleoliad. Mae Owen 

wedi symud cownter y post i flaen y siop 

ac fe gewch brynu eich stampiau a chodi 

eich arian o saith o‘r gloch y bore erbyn 

hyn. 

 

Cylch Meithrin Efail Isaf 

Fe ddathlodd aelodau Cylch Meithrin Efail 

Isaf ŵyl ein nawddsant drwy gynnal 

cyngerdd bach y Neuadd y Pentre‘, fore 

Gwener, Mawrth 4ydd. Bu plant y Cylch 

Meithrin yn canu ac fe wahoddwyd Côr 

Ysgol Gynradd Gymraeg Gartholwg i 

ymuno yn y dathlu gan gyflwyno eitemau 

hyfryd i‘r gyngerdd. Yn ôl un o rieni‘r 

Cylch cafwyd bore llwyddiannus iawn ac 

roedd yn braf gweld cyswllt rhwng y 

Cylch Meithrin a‘r Ysgol gynradd. Ar ôl y 

gyngerdd cafodd y plant de parti a 

chodwyd £200 i goffrau‘r cylch meithrin 

drwy drefnu Raffl a gwerthu teisennau. 

   Mae chwech ar hugain o blant yn y 

cylch a‘r arweinydd yw Lucy Davey o 

Donteg. 

 

Y TABERNACL 

Bedydd 

Fore Sul, Chwefror 20fed bedyddiwyd 

Medi Siwan, merch fach Wendy a 

Jonathan Rogers, a chwaer fach Cai. Mae 

Wendy‘n enedigol o ardal Dolgellau a 

daeth nifer o‘r teulu i ymuno yn y 

gwasanaeth. Fe swynodd Medi aelodau‘r 

gynulleidfa â‘i gwên hyfryd. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Carwen Jones, Creigiau ar golli ei mam yn 

ystod y mis. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau gwresog i ―Mam-gu‖, 

Mrs Audrey Lewis, Tonteg ar enedigaeth 

wyres fach. Mae Moli yn chwaer fach i 

Owen 

 

Cylch Cadwgan 

Tro‘r Tabernacl yw noddi Cylch Cadwgan 

y mis hwn, a bydd yr Athro M. Wynn 

Thomas yn siarad am Farddoniaeth 

Grefyddol R.S. Thomas nos Wener, Ebrill 

1af yng Nghanolfan y Tabernacl am 8 o‘r 

gloch. 

 

Merched y Tabernacl 

Ymweliad â‘r Theatr Newydd i weld y 

sioe ―Guys and Dolls‖ oedd cyrchfan 

Merched y Tabernacl ddydd Iau, Mawrth 

10fed. Roedd yn sioe fyrlymus ac egniol 

iawn ac rwy‘n credu i bawb fwynhau‘r 

perfformiad yn fawr. Cyfarfod nesaf y 

grŵp fydd Taith Gerdded, gan ddilyn 

Llwybr Canmlwyddiant Caerdydd Fore 

Mercher, Ebrill 6ed. Y man cychwyn fydd 

Neuadd Dewi Sant am 10 o‘r gloch y bore. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Ebrill 

Ebrill 3ydd. Oedfa Gymun o dan ofal ein 

gweinidog 

Ebrill 10fed. Y Parchedig Aled Edwards 

Ebrill 17eg.  Emlyn Davies – Sul y Blodau 

Ebrill 24ain. Y Parchedig Eirian Rees – 

Sul y Pasg 

Cymraeg yn y cartre’, yn eich cartref !! 

Roedd prosiect teulu newydd y fenter 

‗Cymraeg yn y Cartre‘ yn destun stori ar 

newyddion S4C yn ddiweddar.  Prosiect 

yw hwn sydd wedi‘i ariannu fel rhan o 

brosiectau teulu Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 

ond Catrin Reynolds, swyddog teulu‘r 

Fenter sydd yn gyfrifol am y syniad. Nod 

y prosiect  arloesol yw bod  gweithwyr y 

fenter yn targedu teuluoedd di-Gymraeg 

unigol er mwyn rhoi gwybodaeth 

ymarferol ar y cymorth sydd ar gael i 

helpu codi‘ch plentyn  a‘i dywys drwy‘r 

sustem addysg Gymraeg.  Nid yn unig fod 

y prosiect wedi cynnig cymorth i 

deuluoedd ond hefyd mae wedi gwella ein 

hymwybyddiaeth ni a‘n partneriaid o‘r 

problemau a‘r pryderon sydd yn wynebu 

rhieni ifanc di-Gymraeg wrth wneud y 

penderfyniad tyngedfennol hwn.

Cynlluniau Chwarae’r Pasg 

Cynllun Chwarae Garth Olwg 

dydd Llun 18.4.11 - dydd Iau 21.4.11 

9:00 - 13:00 

Lle i 30 bob dydd. Rhaid i bob rhiant 

gwblhau ffurflen gofrestru. 

 

Cynllun Chwarae Rhydywaun 

dydd Llun 18.4.11 - dydd Iau 21.4.11 

10:00 - 12:00 

Lle i 30 bob dydd. Rhaid i bob rhiant 

gwblhau ffurflen gofrestru. 

  

Parti Pasg y Parc.  Gyda chystadleuaeth 

boned Pasg,  a helfa wyau.   

dydd Sadwrn, Ebrill 16eg Parc Gwledig 

Cwmdâr  am 10.30. 

Gyda Martyn Geraint a Gwenda Owen 

Gweithgareddau a perfformiadau a 

stondinau 

Cofiwch ddod â‘ch boned Pasg - ŵy Pasg 

enfawr i‘r boned orau. 

 

Pwyllgor dathlu 150 yr Eisteddfod yn 

Aberdâr 

Mae‘r Fenter yn rhan o weithgor sydd 

wedi ei ffurfio i drefnu amrywiaeth o 

weithgareddau i nodi cynnal yr Eisteddfod 

Genedlaethol fodern gyntaf yn Aberdâr 

ym 1861. Eisoes mae‘r Fenter wedi hawlio 

grant sylweddol gan gronfa'r loteri i helpu 

trefnu rhai o‘r gweithgareddau. Dyma‘r 

amserlen hyd yn hyn : 

Ebrill 16eg: Parti Pasg y Parc (gweler 

uchod) 

14 Mai: Gŵyl Fai.  Bydd anerchiad tu fas 

i dafarn y farchnad i nodi union fan y 

dechreuodd yr Eisteddfod. Yna cawn 

agoriad swyddogol i‘n dathliadau gyda 

gwesteion a brodor o‘r cwm, Roy Noble, 

yn torri‘r ruban.  Yna ffair grefftau a 

bwydydd Cymreig tu fewn a thu fas i 

amgueddfa Cwm Cynon gyda 

phresenoldeb grwpiau sy‘n hybu‘r 

Gymraeg. 

15 Mai  

Cymanfa Unedig Aberdâr (yng 

Nghalfaria) gyda gwahoddiad i aelodau 

côr Glyn Ebwy 2010 

Gorffenaf 8fed Twmpath Dawns gan 

Menter Iaith a Chymdeithas Dysgwyr 

Hirwaun yng nghlwb rygbi Abercwmboi  

gyda Jac y Do. 

Awst  

Arddangosfa yn llyfrgell Aberdâr am yr 

Eisteddfod a‘i lle yn hanes yr ardal (1861; 

1885; 1905; 1946; 1956); i redeg am dri 

mis, tan fis Hydref. 

21 Medi. Darlith y dathlu gyda‘r athro 

Brynley Roberts yn Ysgol Gyfun 

Rhydywaun. 

14 Hydref  

Cyngerdd y dathlu ―parti pen-blwydd!‖ - 

a‘i uchafbwynt - yn y Colisewm, gyda 

Roy Noble. 

Yn cyflwyno; Dafydd Iwan, Delwyn Sion, 

Ieuan Rhys a Phyl Harries; Seindorf Arian 

Llwydcoed; eitemau o Les Miserables 

(sioe gerdd Rhydywaun) a chyfraniadau 

gan ysgolion cynradd Aberdâr, Penderyn 

ac Abercynon. 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 

Sheila Dafis, Rhys a'r plantos wrth iddynt 

ddygymod â'r tristwch o golli Tad a Thaid 

parchus. Bu farw Joseph Huw Edwards 

wedi gwaeledd byr, ac yntau yn 93 oed, yn 

ysbyty Maelor, Wrecsam, ym mis Ionawr. 

Ffermio yn Llandderfel yr oedd Joseph 

Huw - gyda llawer iawn o aelodau ei deulu 

yn byw yn gyfagos.  

  

Llwyddiant academaidd 

Llongyfarchiadau gwresog i Lowri Jones 

ar ennill ei gradd M.A. - Hanes Cymru o 

Brifysgol Cymru, Aberystwyth yn ystod yr 

hydref. Bellach mae Lowri yn parhau 

gyda'i hastudiaethau er mwyn ennill ei 

Doethuriaeth. Hanes Cymru yn yr Oesoedd 

Canol yw ei maes ymchwil. Pob 

llwyddiant i ti, Lowri. 

  

Llwyddiant cenedlaethol 

Mae Catrin Jones, chwaer Lowri yn 

ddisgybl yn y Chweched dosbarth yn ysgol 

Plasmawr ac yn astudio Busnes, Graffeg 

a'r B.A.C. ar gyfer Lefel 'A'. Yn ddiweddar 

enillodd Catrin gryn glod trwy ddod i'r brig 

mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan yr 

N.S.P.C.C. yng Nghymru. Y dasg ydoedd 

cynllunio a dylunio poster yn rhybuddio 

rhag peryglon camdriniaeth yn y cartref. 

Bydd ei phoster yn cael ei ddefnyddio i 

hyrwyddo neges yr N.S.P.C.C. yn 

genedlaethol cyn bo hir - ond ar hyn o bryd 

mae'n cael ei arddangos ym mhencadlys yr 

elusen yn Llundain. Llongyfarchiadau, 

Catrin a gobeithio y cawn weld y poster 

gyda hyn. 

BWTHYN 
PYSGOTWR YN 
LLYDAW I'W 
LOGI 
Mewn pentref bach ger y môr ar 

arfordir prydferth Llydaw. O fewn 50 
llath o'r traeth eang gyda golygfa o'r 

môr. 

  
Rhai wythnosau ar gael o hyd, 

yn cynnwys wythnos y Pasg  
(pris rhatach) 

  
Gwres canolog, teledu, peiriant 

golchi a dillad gwely yn y pris. 

  
20% disgownt ar bris y cwch, os yn 

croesi gyda Brittany Ferries. Dewis o 
borthladdoedd. 

  

Prisoedd y bwthyn yn dechrau o 
£275 yr wythnos i deulu o 4/5 

mewn 2 stafell wely. 
  

Manylion pellach ar gael, drwy 

gysylltu â "Mags" ar 
01443 422965 neu 07762690630 

neu 
e-bost v16bev@yahoo.co.uk 

  
Hefyd, lluniau a llefydd i ymweld â 

nhw (llefydd bwyta , marchnadoedd 

etc) ewch 
i  www.holidayfrancedirect.co.uk  ac 

yna i Gyfeirnod Rhif  BN002643. 

Croeso i'r byd ... 

... Elen Ffion Knight! Cafodd Elen ei geni 

ar y 7fed o Ionawr yn Ysbyty Brenhinol 

Morgannwg, yn pwyso 6 phwys 15 owns! 

Llongyfarchiadau mawr Owen ac Elisa - 

rhieni balch Elen Ffion. Mae'r teulu bach 

wedi ymgartrefu ym Mhentre'r Eglwys ers 

tro bellach. Llongyfarchiadau hefyd i Dr 

Dafydd 'Dad-cu' Knight a Margaret 'Mam-

gu' Knight. Mae eich cyfrifoldebau'n tyfu! 

  

Gerddi Agored Creigiau, Dydd Sul 19eg 

Mehefin 2011  

Agorodd llawer iawn o drigolion pentre 

Creigiau eu gerddi i'r cyhoedd fis Mehefin 

y llynedd fel rhan o ddathliadau wythnos y 

carnifal, gan godi swm sylweddol tuag at 

gronfa'r carnifal. Swm anrhydeddus iawn 

oedd yn rhedeg i'r cannoedd.  Os oes 

gennych chi ardd sy'n rhoi llawer o bleser i 

chi'n bersonol - tybed a wnaech chi 

ystyried rhannu'r pleser yna gydag eraill 

am ychydig oriau trwy ddod yn rhan o 

gynllun Gerddi Agored Creigiau? Buasem 

yn gwerthfawrogi ychydig erddi newydd er 

mwyn cadw'r fenter hon yn ddiddorol ac 

yn ffres - does dim rhaid arddel yr enw 

Titchmarsh na Carol Klein - mae pobol yn 

mwynhau gweld gerddi cyffredin a 

naturiol. Cysyllter â  Jen MacDonald 

02920 892830 neu Alison Appleby 02920 

891353, os oes gennych ddiddordeb. 

  

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 

Margaret Oehlar a'r teulu yn eu 

profedigaeth. Bu farw tad Margaret, Mr 

Albert John o Rydaman yn gynharach 

eleni.  

 

Ffarwelio â hen ffrindiau! 
Ddydd Sadwrn, Mawrth 12fed daeth grŵp 

o ffrindiau ynghyd yn nhafarn Y Creigiau 

cyn y ‗gêm‘ yn erbyn Iwerddon.  

   Maent wedi bod yn cwrdd yn achlysurol 

am dros dair blynedd ar hugain 'ddar i‘r 

‗plant‘ fynychu Cylch Ti a Fi yn y pentref . 

Ond y tro yma roedd yn ddiwrnod 

arbennig wrth i bawb ffarwelio â Sheila a 

Rhys Dafis wrth iddynt fynd nôl i‘w hen 

aelwyd yn Llansannan. Roedd pawb yn 

falch o gael y cyfle i roi eu dymuniadau 

gorau i‘r pâr ac hel atgofion am y 

cyfnodau hapus gyda‘i gilydd fel 

teuluoedd.  

   Bydd colled fawr ar eu holau ond 

ddylsen nhw ddim synnu os fydd 'na gnoc 

ar y drws rhyw ddiwrnod gyda hwntws o‘r 

de ar eu stepen drws.  

   Hwyl am y tro, Sheila a Rhys. (SD) 

Yn etholiad Cymru ar  

 Ddydd Iau Mai’r 5ed   

  pleidleisiwch dros  

   Blaid Cymru am Gymru well 

Ymgeisydd Pontypridd - Ioan Bellin 
 

 Ymgeisydd Gorllewin Caerdydd - Neil McEvoy  
 
Hyrwyddwyd gan Carole Willis, Llwynypenau, Groesfaen CF72 8NJ  
Ar ran Plaid Cymru, Anson Court, Atlantic Wharf, Caerdydd, CF10 4AT 

mailto:v16bev@yahoo.co.uk
http://www.holidayfrancedirect.co.uk
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Ysgol Gynradd 
Gymunedol 

Gymraeg 
Llantrisant 

Problem 'da’r diod? 
Mae 'na ateb. 
Ffoniwch AA:  
0845 769 7555 

 

Mae cyfarfodydd Cymraeg 
yn eich ardal chi. 

Dydd Gŵyl Dewi 
Bwrdd Iechyd 
Cwm Taf 2011 

 
Mwynhaodd cleifion, ymwelwyr a staff 

amrywiaeth o weithgareddau i ddathlu 

Dydd Gŵyl Dewi ym Mwrdd Iechyd 

Cwm Taf. 

   Roedd cleifion a staff yn Ysbyty 

Aberdâr wedi mwynhau perfformiad o 

eitemau cerddorol Cymraeg gan gôr Ysgol 

y Merched, Aberdâr a chleifion Ysbyty 

Cwm Rhondda wedi cael eu diddanu gan 

gôr Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. Roedd 

disgyblion Ysgol Gynradd Cilfynydd wedi 

cynnal cyngerdd i gleifion Y Bwthyn, 

Pontypridd. 

   Roedd yr Atriwm yn Ysbyty Brenhinol 

Morgannwg yn ferw o brysurdeb gyda 

Marco Negrotti a Huu Luu o‘r Adran TG 

ar eu beiciau, ynghlwm wrth hyfforddwyr 

tyrbo, yn seiclo‘r 108 milltir o Bencadlys 

Cwm Taf yn Abercynon i Eglwys 

Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro. Roeddynt 

wedi cwblhau‘r daith mewn llai na 3 awr 

Pêl-rwyd 

Croesawyd tim pêl-rwyd Ysgol Gynradd 

Dolau i‘r ysgol ar brynhawn Gwener.  

Roedd y plant yn  hapus iawn i weld eu 

ffrindiau newydd yn ogystal â chael cyfle 

gwych i ymarfer eu sgiliau pêl-rwyd 

cystadleuol.  Braf hefyd oedd gweld 

bechgyn o Flwyddyn 6 yn ymuno â‘r 

merched yn eu hymarferion wythnosol – 

dipyn o gystadleuaeth ferched! 

 

Disgo Santes Dwynwen 

Unwaith eto eleni cawsom ddisgo Santes 

Dwynwen llwyddiannus iawn yn Neuadd 

yr Ysgol.  Hyfryd oedd gweld y plant i 

gyd wedi gwisgo mewn ffrogau pert a‘u 

dillad smart.  Gobeithio roedd pawb a 

oedd yn edrych am gariad wedi llwyddo! 

 

Ffug briodas 

Er mwyn dathlu Diwrnod Santes 

Dwynwen, cynhaliwyd ffug briodas rhwng 

rhai o‘r plant o Ddosbarthiadau 3 a 4.  

Buont yn paratoi gwahoddiadau, y blodau 

a‘r bwyd ar gyfer y wledd cyn y seremoni 

fawr.  Roedd y plant wir wedi mwynhau‘r 

profiad o fynd i seremoni‘r briodas. 

 

Cogmoors 

Aeth plant o Ddosbarthiadau 10 ac 11 i 

‗Cogmoors‘ ym Mhen y Bont ar 25ain o 

Ionawr.  Bu hwn yn gyfle gwych i‘r plant  

weld y byd natur. Cawsant brofiadau 

unigryw a gwerthfawr wrth edrych ar 

ansawdd a systemau dŵr. Roedd pawb, 

gan gynnwys y staff, wedi mwynhau 

cwblhau tasgau yn ymarferol. 

 

Eisteddfod Gylch 

Bûm yn llwyddiannus iawn yn yr 

Eisteddfod Gylch a gynhaliwyd yn Ysgol 

Gyfun Llanhari eleni.  Roedd pob un a 

gystadlodd wedi ceisio‘u gorau glas ac 

wedi mwynhau‘r profiad o sefyll ar y 

llwyfan a pherfformio.  Rydym eisoes 

wedi mynd ati i weithio ar gyfer yr 

Eisteddfod Sir, sydd ym Mhorthcawl ar y 

1af o Ebrill. Pob hwyl i bob un. 

 

ac wedi codi cyfanswm o £387.18 at 

Gronfa Elusennol Cwm Taf. Mae‘r ddau‘n 

codi arian yn rheolaidd a‘u her fawr nesaf 

fydd seiclo o Lundain i Gaerdydd ar 

dandem!  

   Yr Atriwm hefyd oedd lleoliad 

gwerthiant llyfrau Cymraeg, cardiau a 

chrefftau gan Siop y Bont, Pontypridd a 

bu llawer o ddiddordeb a gwerthu drwy‘r 

dydd. Bu cwis ar Gymru i staff y 

Pencadlys a chwis ar-lein ac roedd y 

cystadlu‘n frwd. 

   Roedd bwytai yn y gwahanol ysbytai 

wedi paratoi bwydlen arbennig o fwydydd 

Cymru megis cawl cennin, cig oen rhost a 

bara brith, gan ddefnyddio cynnyrch lleol 

bob tro roedd hyn yn bosibl. Yn ffreutur 

Ysbyty‘r Tywysog Siarl eleni mae Uned 

Iaith Gymraeg Cwm Taf a‘r Rheolwr 

Arlwyo yn rhedeg Dyddiau Thema Bwyd 

sy‘n seiliedig ar ddyddiau nodedig yn y 

flwyddyn. Dydd Gŵyl Dewi eleni, hefyd, 

oedd y dyddiad cenedlaethol ar gyfer 

lansio‘r wisg newydd i nyrsys. Os bydd 

logo ‗Iaith Gwaith‘ ar y wisg bydd hyn yn 

dangos bod y nyrs yn siarad Cymraeg.  

Mae nifer o staff hefyd yn gwisgo 

bathodynnau a llinynnau ‗Iaith Gwaith‘.  

Techniquest 

Daeth ymwelwyr o Techniquest yng 

Nghaerdydd i ymweld â phlant yr Adran 

Iau.  Daethant â llwyth o wahanol gemau 

mathemateg a gofyn i‘r plant geisio eu 

datrys. Roedd y plant wedi mwynhau yn 

fawr arbrofi gyda gwahanol fathau o 

gemau gwahanol ac rwy‘n siwr iddynt 

elwa llawer o‘r profiadau a gawsant. 

 

Asda 

Aeth Miss R. Jones a phlant o Flwyddyn 5 

i siop Asda yng Nghaerffili ar 2ail o 

Chwefror.  Cawsant gyfle i edrych ar 

fwydydd sydd yn dda iddynt, ar 

faethyddiaeth ac i edrych ar brisiau.  Braf 

oedd gweld y plant yn bod yn gwrtais ac 

yn barod i helpu eraill pan fod angen. 

 

Pêl-droediwr 

Llongyfarchiadau i Evan Griffiths o 

Flwyddyn 3, a fu‘n ddigon ffodus i 

gerdded ar gae pêl-droed gyda 

chwaraewyr tîm y ‗Swans‘ yn Abertawe. 

Efallai bydd Evan yn chwarae pêl-droed 

dros Gymru yn y dyfodol ar ôl iddo gael 

blas arni. 
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CYLCH MEITHRIN EFAIL ISAF 
Bob bore 

Mawrth, Mercher,  a Gwener 
9.30  -  1.00 

Bore Iau 9.30  - 12.30pm 
TI A FI EFAIL ISAF 

Dydd Iau 12.45pm  -  3.00pm 
Yn Neuadd y Pentref, Efail Isaf 

Manylion: 01443 208806 
  

TI A FI  BEDDAU 
Bob bore Mercher  10.00 - 11.30a.m. 
yn Festri Capel Castellau, Beddau 

  
TI A FI TONTEG 

Bob dydd Mawrth  10  - 11.30 
yn Festri Capel Salem, Tonteg 

  
CYLCH MEITHRIN CREIGIAU 

Mercher a Iau 
9.30 - 12 

TI A FI CREIGIAU 
Bore Gwener 9.30 - 11.30 

Neuadd y Sgowtiaid 
Y Terrace, Creigiau 

Manylion: 07866 087042 

  
TI A FI PENTRE’R EGLWYS 

1.15-2.45p.m. Neuadd Y Plwyf 
Bob dydd Iau 

  
CYLCH MEITHRIN CILFYNYDD 

Bore Llun, Mercher a Iau 

9.30-11.30 

TI A FI CILFYNYDD 

Dydd Gwener  9.30-11.30 

Neuadd Y Gymuned, 
Stryd Howell,Cilfynydd. 

Manylion: Ann 07811 791597 

  

CYLCH MEITHRIN BRYNNA 

Dydd Llun - Gwener 9.30 - 12.30 

01443 229723 

  

CYLCH MEITHRIN PONTYCLUN 

Dydd Llun - Gwener 9 - 12 

07912 101506 

 
TI A FI PONTYCLUN 
Prynhawn Mercher 

Bethel Baptist 
1 - 2.30pm 

  
CYLCH MEITHRIN MISKIN 

Bethel Baptist 
Llun , Mawrth a Mercher 

10am-12 
07894651543 

 
CYLCH MEITHRIN THOMASTOWN 

Dydd Llun - Iau 9.15 - 11.45 
Ti a Fi bore Gwener 9.30 - 11.30 

07757 633249 
 

MEITHRINFA DDYDD  
GARTHOLWG  
7.30am-6pm 

01443 209120 
 

Teleri Jones 
Swyddog Datblygu Rhondda Taf  

Mudiad Ysgolion Meithrin 
07800 540316 

teleri.jones@mym.co.uk 

Llongyfarchiadau i bawb a fu‘n cystadlu 

yn yr Eisteddfod Gylch ym Mhlasmawr yn 

ddiweddar a phob lwc i‘r canlynol a fydd 

yn cynrychioli‘r ysgol yn yr Eisteddfod 

Sir yn y Barri – Gwyn Robins - Unawd 

Llinynnol, Elin Preest  - Unawd Telyn, 

Gruffydd Roberts  - Unawd Blwyddyn 5 a 

6 ac Unawd Cerdd-Dant Blwyddyn 5 a 6, 

Gwen Roberts a Mirain Thomas - Unawd 

Cerdd-Dant Blwyddyn 3 a 4, Gruffydd 

Roberts a Steffan Thompson – Deuawd, yr 

Ensemble Offerynnol, Millie Gallo – 

Llefaru ail-iaith Blwyddyn 5 a 6, Maggie 

Webb - Llefaru ail-iaith Blwyddyn 3 a 4, 

Grŵp Llefaru ail-iaith a‘r Côr. 

 

Cafwyd llawer o hwyl ar Fawrth 1af wrth i 

ni ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda‘n 

heisteddfod flynyddol. Roedd y cystadlu 

mor frwd ag erioed rhwng Iestyn, 

Collwyn, Einion a Gwrgant. Roedd hi‘n 

braf gweld pob un plentyn gan gynnwys y 

Feithrinfa a‘r ―Nursery‖, yn cystadlu neu 

berfformio rhywbryd yn ystod y dydd. Y 

tîm buddugol eleni oedd Iestyn! 

 

Dathlwyd Diwrnod y Llyfr yn yr ysgol 

gyda phob plentyn (ac ambell athro dewr!)

yn gwisgo lan fel ei hoff gymeriad o lyfr. 

Gwelwyd trawsdoriad lliwgar iawn o 

gymeriadau – Pi-Pi Hosan Hir, Wali, 

Captain Underpants a.y.b. Fel rhan o 

ddathliad Diwrnod y Llyfr, rydym yn 

edrych ymlaen hefyd at groesawu dau 

awdur go arbennig i‘n plith yn fuan. 

Diolch i Gyfeillion yr Ysgol am drefnu 

hyn i ni. 

 

Cafwyd llawer o hwyl hefyd yn dathlu 

Diwrnod Trwynau Coch. Nid ysgol o blant 

oedd ysgol Creigiau y diwrnod hwnnw 

ond ysgol o Fôr Ladron digon peryglus eu 

golwg! Llwyddwyd i gasglu swm o £600 

at yr elusen. Diolch i bawb a gyfrannodd.  

 

Yn ystod pythefnos Masnach Deg, bu pob 

dosbarth yn brysur yn paratoi eu 

cyfraniadau unigol tuag at arddangosfa 

arbennig yn yr ysgol ac at fore coffi a 

chacennau yn y neuadd - ni adawyd un 

cacen ar ôl i Mr Evans! Atgoffwyd ni 

hefyd o bwysigrwydd masnach deg gan 

Class 5 wrth iddynt gyflwyno gwasanaeth 

ar y thema. Bu‘r bythefnos gyfan yn 

llwyddiant mawr. Y Pwyllgor Eco a 

Chlwb Crefftwyr Creigiau fu‘n gyfrifol 

am drefnu‘r cyfan o dan arweiniad Mrs 

Hussey a Miss Harries. Diolch am yr yr 

holl waith caled. 

 

Cafodd plant Dosbarth 3 wledd o fore yn 

ddiweddar pan ddaeth ymwelwyr go 

arbennig i‘r dosbarth – teulu o dylluanod 

byw! Cafodd pawb eu syfrdanu gan 

harddwch yr adar arbennig yma. Roedd y 

plant wedi paratoi cwestiynau addas i‘w 

gofyn i ofalwyr yr adar ac fe gasglon nhw 

lawer iawn o wybodaeth diddorol.  

 

Roedd hi‘n bleser croesawi‘r Brodyr 

Gregory i‘r ysgol yn ddiweddar hefyd. 

Cafwyd llawer o sbort wrth iddynt ein 

hatgoffa am nifer o negeseuon pwysig 

iawn y dylen ni eu cofio – sut mae croesi‘r 

heol, pwysigrwydd ail-gylchu a.y.b. 

 

Croeso mawr i Mrs Lisa Snowball sydd yn 

gwneud ei hymarfer dysgu gyda ni ar hyn 

o bryd. Mae Lisa‘n gyn-ddisgybl i‘r ysgol. 

Mae hi‘n brysur yn gweithio gyda 

Dosbarth 1 a Miss Lynfa Thomas sydd 

hefyd yn gyn-ddisgybl! 

Cinio Gŵyl Ddewi  
Clwb y Dwrlyn 

 
On'd oedd hi'n werth i Glwb y Dwrlyn aros 

tridie i ddathlu dydd yr hen nawddsant 

eleni? Yn y lle cyntaf er mwyn bod mewn 

cytgord â gweddill y genedl wrth fynegi ein 

hunan hyder a datgan pleidlais gadarnhaol 

dros sefydliad llywodraethol yn ei 

blentyndod. Yn ail dyma'r dyddiad y gallai 

dau artist, dwy dalent, ddod i'n diddanu a 

chyfuno dwy galon yn un o flaen ein 

llygaid. 

   Wedi swpera'n gyfforddus lawn ar arlwy 

Clwb Golff y Creigiau, cyflwynodd y 

cadeirydd, Huw Llewelyn Davies, gyda'i 

huodledd rhwydd, gantores, awdures, bardd 

a chyfansoddwraig, Gwyneth Glyn, gafodd 

afael ar ddyn y bêl hirgron, Dafydd Emyr.  

   Trwy gyfrwng sleidiau gwyliau, cerdd a 

chân a lloffion dyddiadur - y rhai na 

ladratawyd - cawsom rannu mis mêl - tri 

mis a bod yn fanwl - y ddwy galon gytun 

hyn. Teithiom yn eu cwmni hyd a lled 

cyfandir de America.  

    Pan gân Gwyneth Glyn, fe wrendy 

cynulleidfa. Joiodd y dorf sigl fach syml 

'Gymri di banad?' (siwr ein bod yn cam-

ddyfynnu fan hyn!) - cân a oedd yn 

seiliedig ar ymadrodd hoff gymeriad 

plentyndod Dafydd. Cyffyrddwyd ag enaid 

y Dwrlyn wrth iddi ganu cân am y 

grefftwraig ifanc yn ei thlodi a sgythrodd 

bris ei mwclis ar gnawd ei braich i oresgyn 

y gagendor iaith a oedd rhyngddynt. 

Canodd gân Sbaeneg llawn ias a swyn y 

Wladfa - ac ie'n wir  - mae Dafydd Emyr yn 

gallu canu!  

   Rhaid oedd dod nôl 'Adra'. Wrth i'r ferch 

â chloch yn ei llais ganu ei chán o 

deyrnged i'r dylanwadau cerddorol fu arni.  

   Yn ei ddiolchiadau llwyddodd Llywydd 

Anrhydeddus y Dwrlyn, Arwel Ellis Owen, 

gyfuno'r cyfan gan osod y noson yng nghyd

-destun hanesyddol ymweliad T.H. Parry 

Williams â De America yn nauddegau'r 

ganrif ddiwethaf ar y naill law a phremière 

y ffilm 'Patagonia' yng Nghaerdydd y 

prynhawn hwnnw. Noson 'Ie Dros Gymru' 

ymhob ystyr. 
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Mudiad Ysgolion Meithrin 
 

Cylch Meithrin Miskin 

Agorwyd y cylch meithrin yma ar ôl hanner 

tymor ac mae'r niferoedd yn cynyddu yn 

wythnosol. Mae ar agor 3 bore o 10-12 yng 

nghapel Bethel Baptist gan fod Cylch 

meithrin Pontyclun yn llawn dop. Mae'r 

sesiwn Ti a fi yn rhedeg ar brynhawn 

Mercher o 1 - 2.30 pm. Dewch draw am 

sgwrs a phaned. 

   Os hoffech weithio mewn cylch yn ardal 

Creigiau, Pontyclun neu Brynna cysylltwch 

â:  Teleri Jones  

Mudiad Ysgolion Meithrin 

Swyddog Datblygu Rhondda Taf  

Teleri.Jones@mym.co.uk 

07800 540316 

  

Ti a fi Dolau 

Diolch i brifathro ysgol Dolau rydym wedi 

llwyddo agor Ti a Fi ar brynhawn Mercher yn 

ysgol Dolau. Mae'n rhedeg o 2pm - 3.15 ac 

mae'n gyfle i rieni gymdeithasu a chael paned 

tra bod y plant yn chwarae a chael ffrwyth. 

Bydd sesiwn crefft, stori a chanu. Dewch yn 

llu a chroeso i bawb  

Cylch Meithrin 

Mae Cylch Meithrin newydd wedi 

cychwyn ym Mhontyclun o ddydd 

Llun i ddydd Mercher o 10 tan 12 y 

bore.  Mae‘n cael ei gynnal yn y capel 

modern sef Bethel Baptist. Mae 12 o 

blant wedi dechrau yn barod. Os ydych 

chi am fwy o wybodaeth cysylltwch a  

Mudiad Ysgolion Meithrin [ Teleri 

Jones  07800 540316] 

 

Blwyddyn efo BMW 

Llongyfarchiadau i Sioned Scott o 

Feisgyn, merch Dennis ac Eluned, 

sydd wedi llwyddo i gael 'internship' 

a m f l wyd d yn  e fo  B MW  yn 

Rhydychen. Bydd hi'n gweithio ar 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 
Margaret White 

brosiect y Mini newydd tra bydd 

yno. Roedd Sioned yn ddisgybl yng 

Ngwaelod y Garth a Phlasmawr. 

 

Arian 

Y mis yma cyhoeddir darn o arian 

gan y Mint yn Llantrisant i nodi‘r 

briodas frenhinol. 

 

Prysurdeb 

Bu Wales Today  yn ffilmio yn 

Llantrisant drwy‘r dydd, ddydd 

Mercher, Mawrth 16eg. Roedd y 

gohebydd economi  Nick Servini  

i‘w weld yn brysur o gwmpas y lle. 

Bydd  mwy o wybodaeth ar y We 

mae‘n debyg. 

 

 

Bydd Geraint ac Enid Hughes yn 

gyfrifol am y golofn y mis nesaf , 

felly  newyddion atyn nhw os 

gwelwch yn dda. 

mailto:Teleri.Jones@mym.co.uk
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 19 Ebrill 2011 

Ar Draws 

8. Priodoldeb (10) 

6.  Rhan o ddrama (3) 

9.  Iau (3) 

11. Mantol (7) 

13. Glanio (5) 

14. Tyred, dere (hen air neu 

  ystyr) (5) 

15.  Diffyg (13) 

16. Llifeiriant (5)  

18. Llwynogod (5) 

19. Awydd eithafol (7) 

20. Llef (3) 

23. Iselder ysbryd (10) 

24. Rhigwm (3) 

 

I Lawr 

1. Llog (3) 

2. Mynych (3) 

3. Aelodau o'r corff (5)  

4.  Llawysgrifau (13) 

5.  Deng mlynedd (5) 

7.  Gwrthsefyll (10)  

1 1 2 2 3 3 4 4 5  6 7  

8             

         8 9   

10 10  11      12    

13       11 14     

       13      

15             

15            16 

16    17    18     

   19          

20          21  22 

   23          

24             

Atebion Mawrth 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

 

10. Annealladwy (10)  

11. Yn ymwnued â symudiad 

   (7) 

12. Ymlusgiadau hir (7)   

17. Pleidleisio (5) 

18. Chwydiad (5) 

21. Ubain (3) 

1 Y  P 2 A 34 E 4  C A B 

A M R A N T U N O 8 A  R 

6 S  N  G  W  A M D O 

C O S T A W C I  L  I  

8 N 9   Y 10 11  B O D O 

   LL A M P R A I  O  

B A R A  P  E  N E R 
T
H 

15 N  C L O N C I O  19 16 

P A I S 18   O 19   B  

 R  O  C O R Y N N O D 

B R A G  R 23 D  I  D  

A  I  C A M A R W A I N 

S A L   P  U  L  O  

YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG EVAN JAMES 

 

Eisteddfodau 

Bu'n amser prysur i bawb yn paratoi ar gyfer 

Eisteddfod yr Urdd. Diolch i'r staff fu'n 

hyfforddi'r plant ac i'r plant am eu hymdrech. Da 

iawn i bawb aeth i'r eisteddfod gylch a phob lwc i 

Morgaine Davies fydd yn cystadlu yn yr alaw 

werin ac i'r parti unsain yn Eisteddfod Sir yr Urdd 

ym Mhorthcawl cyn hir.  Pob hwyl hefyd i'r plant 

fydd yn cymryd rhan yn y cwis llyfrau. 

 

Heddlu'r Gymuned. 

Bu tri o flwyddyn 6 Ieuan Davies, Daniel 

Townley-Keogh a Morgan Preece yn helpu 

heddlu'r gymuned i gadw cofnod o gyflymdra ceir 

sy'n teithio heibio i'r ysgol. Byddwch yn bwyllog 

wrth yrru heibio i'r ysgol! (Lluniau tudalen 13) 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Mrs. Greaney ar ddod yn fam-
gu. Croeso i Megan a dymuniadau gorau i'r teulu 

yn Llundain. 

Llongyfarchiadau i Thomas a Lewys Griffiths 

oedd wedi helpu eu mam-gu i gasglu £622 ar 

gyfer Sefydliad Aren Cymru er cof am aelod o'r 

teulu. 

Llongyfarchiadau hefyd i Stephanie Gable ar gael 

ei dewis i gymryd rhan yn y bale 'Coppelia' yn y 

Theatr Newydd yng Nghaerdydd ym mis 

Gorffennaf. Roedd 89 o ddawnswyr o bob cwr o 

Gymru a Lloegr yn ceisio am lefydd.  

 

Chwaraeon 

Mae'n braf gweld bod plant Evan James yn dal i 

gadw'n heini. Mae'r tîm pêl- rwyd yn cyfarfod ar 

ôl ysgol ar nos Lun a'r tîm rygbi ar ôl ysgol ar nos 

Fercher. Cafodd plant blwyddyn 4 gyfle i fynd i 

chwarae hoci yn y Ddraenen Wen ac mae 

hyfforddwyr o glwb pêl-droed Caerdydd wedi dod 

'nôl i hyfforddi plant blwyddyn 3. Enillodd 
Mackenzie Collie, Ben Smith, Alfie Slater, Jack 

Hayes a Wil Gray fedalau am ddod yn ail yn 

nhwrnament rygbi Pencoed. 'Roeddent i gyd yn 

cynrychioli ardal Pontypridd - da iawn fechgyn. 

 

Ymweliadau 

Diolch unwaith eto i Mr. Brian Davies o'r 

Amgueddfa am ddod i siarad â dosbarthiadau'r 

adran Iau yn ystod y tymor – 'roedd y pynciau 

hanesyddol yn amrywio o hanes y Celtiaid i 

flwyddyn 3, hanes Castell Morgraig i flwyddyn 4, 

enwogion lleol i flwyddyn 5 ac 'roedd blwyddyn 6 

yn ffodus i gael mynd draw i'r amgueddfa i drin a 

thrafod arteffactau yr Ail Ryfel Byd. Mwynhaodd 

plant yr adran Iau wylio Stephen Attwell o 

Gwmni'r Bardd yn perfformio 'Stori Dewi Sant 

gan Gerallt Gymro'. 

 

Cyngor Yr Ysgol. 

Trefnodd Cyngor yr Ysgol weithgareddau 

diddorol ar gyfer diwrnod 'Y Trwynau Coch' a 

chasglwyd £637. Derbyniodd y Cyngor arian fel 

rhan o'n cynlluniau 'eco-ysgol' i'w wario ar flodau, 

perthi a pherlysiau i'w plannu ar dir yr ysgol.  
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg 

Garth Olwg 

Y Fedwen Lyfrau 
 
Bydd y Fedwen Lyfrau, gŵyl lyfrau 

Cymraeg flynyddol Cymru, yn gwreiddio 

yng Nghaerdydd eleni.  Bydd canolfan 

gelfyddydau The Gate yn fwrlwm o 

weithgareddau yn ymwneud â llyfrau 

Cymraeg ddydd Sadwrn 7 Mai, pan fydd 

rhyw 20 o lyfrau Cymraeg newydd yn cael 

eu lansio, a rhywbeth at ddant pawb, yn 

sesiynau, paneli holi, trafodaethau, 

gweithgareddau a gweithdai i blant, 

ynghyd â chyfle i brynu, rhwng 10 y bore 

a 4 y prynhawn a'r cyfan am ddim! 

   Hefyd, nos Wener 6 Mai, yng Nghlwb y 

Diwc, Treganna, bydd Gwasg Gomer, fel 

rhan o'r Fedwen, yn lansio'r gyfrol 

hirddisgwyliedig Twrw Jarman, gydag 

adloniant a chyfle i brynu'r gyfrol newydd. 

Pris mynediad £5 

   Am ragor o fanylion cysylltwch â'r 

t r e f n y d d  B e t h a n  M a i r , 

geiriau@gmail.com / 07779 102224 neu 

cadwch lygad ar dudalen Bedwen Lyfrau 

ar Facebook. 

   Mae Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru yn 

edrych ymlaen at groesawu darllenwyr 

brwd i unig ŵyl lyfrau Cymraeg Cymru. 

Dewch yn llu. 

YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG 

CASTELLAU 
 

Ymwelwyr 

Diolch i Mr. Carwyn.Arthur am arwain 

gwasanaeth ysgol gyfan. Cawsom hanes 

yr Iesu yn gwella‘r gwahanglwyf a 

gwnaeth hynny drwy lun a lliw. Bu hefyd 

yn sôn wrth Flwyddyn 6 am hanes, 

traddodiad a‘r ffordd o fyw ym 

Mhatagonia.                                       

 

Ymweliadau 

Aeth Dosbarth Y Castell (Bl 3 a 4) a 

Dosbarth Y Cwm (Bl 4 a 5) ar ymweliad i 

Blasty Llancaeach Fawr. Gwisgodd y 

disgyblion, yr athrawon a‘r rhieni mewn 

gwisgoedd o‘r cyfnod. Roedd pawb wrth 

eu boddau yn dysgu am fywyd  Oes y 

Tuduriaid. 

 

Bu Dosbarth Y Cwm hefyd yn ymweld â 

Chanolfan Dŵr Cymru yng Nghilfynydd. 

Pwrpas yr ymweliad oedd dysgu sut 

fyddai bywyd heb ddŵr ac ymchwilio i 

fywyd y pwll. Dychwelodd pawb yn fwd i 

gyd! 

 

Dosbarth Yr Wyddfa (Blwyddyn 6)    

Meithrin Gwyddonwyr Y Dyfodol!       

Nid yn aml y cawn  gyfle i wisgo cot wen, 

sbectol diogelwch ac arbrofi gydag asid ac 

alcali mewn labordy go iawn. Dyna‘r 

profiad arbennig cafodd dosbarth Yr 

Wyddfa ar ddydd Mercher, 16eg o 

Chwefror wrth iddynt ymweld â ―GE 

Healthcare‖ yng Nghaerdydd. Defnyddion 

nhw bapur pH, papur litmws a chyfeirydd 

cyffredinol i brofi ble ar y graddfa oedd 

gwahanol hylifau. 

 

Chwaraeon 

Castellau yn erbyn Gwaun Meisgyn 

Mewn gêm gyffrous ac agos brynhawn 

dydd Gwener y 4ydd o Chwefror, 

rhannodd y ddau dîm wyth cais. 

Chwaraeodd y bois yn galed – da iawn 

chi. Sgorwyr Castellau oedd Stephen, 

Daniel, Charlie ac Ellis. 

 

Chwaraeodd y tîm pêl-rwyd mewn 

twrnament ar gyfer ysgolion y clwstwr. 

Bu‘r merched yn ymarfer yn gyson iawn 

ar gyfer y twrnament ac roedd Miss. 

Williams, eu hyfforddwraig yn falch iawn 

ohonynt. Da iawn chi ferched! 

 

Bu tîm pêl-droed Bl 3 a 4 a thîm merched 

yr ysgol yn chwarae mewn twrnament pêl 

droed ar feysydd Garth Olwg. Cafwyd 

amser bendigedig gyda‘r pwyslais ar 

chwarae‘n deg. 

 

Dathliadau Gwŷl Dewi 

Celyn Jones o Flwyddyn 6 oedd bardd 

buddugol yr eis teddfod eleni. 

Cyfansoddodd gerdd hyfryd ar ―Fy Milltir 

Sgwâr‖. Diolch i Mrs. Enid Hughes am 

feirniadu‘r gystadleuaeth unwaith eto. 

 

Yr ysgol yn y gymuned 

Ymunodd  côr yr ysgol â nifer o ysgolion 

cynradd eraill yr ardal mewn cyngerdd i 

ddathlu Dydd Gwŷl Dewi yn Eglwys 

Llantrisant. Cafwyd canu bendigedig 

unwaith eto o dan arweiniad Mrs. Janet 

Rowlands a Mrs. Bethan Rowlands. 

Diolch yn fawr iddynt. 

Babi Newydd 

Llongyfarchiadau mawr i Mrs. Howard ar 

enedigaeth merch fach o‘r enw Lili 

Megan. Edrychwn ymlaen at weld y ddwy 

ohonynt yn fuan. 

 

Eisteddfod  Ysgol 

Cynhaliwyd ein Eisteddfod Ysgol ar 

Fawrth y 1af gyda seremoni cadeirio‘r prif 

lenorion ac Eisteddfod y Llysoedd. 

Llongyfarchiadau i‘r holl ddisgyblion a 

ddaeth i‘r brig am ysgrifennu straeon a 

cherddi ond yn arbennig i Osian Gruffydd 

am ennill y gadair am ei stori ‗Y Neges‘. 

Diolch i Flwyddyn 6 am gymryd rhan yr 

Orsedd ac i Mr. Meredith am drefnu‘r 

diwrnod. 

 

Eisteddfod Gylch yr Urdd 

Cafwyd ddiwrnod llwyddianus dros ben 

yn yr Eisteddfod Gylch yn y Miwni ar 

Fawrth 10fed. Llongyfarchiadau i‘r holl 

ddisgyblion am eu perfformiadau a diolch 

yn fawr i‘r staff a fu‘n eu hyfforddi. 

Dyma‘r rhai a ddaeth i‘r brig: Unawd 

Blwyddyn 2: Efa Grug Rowlands (1af), 

Rhys Harding (3ydd), Adrodd Bl. 2; Efa 

Grug Rowlands (1af), Adrodd Bl.3 a 4; 

Steffan West a Brengain Rhys (1af ac 2il), 

Unawd Bl. 3 a 4 : Sion Elfyn (2il), Adrodd 

Bl. 5 a 6; Osian Gruffydd (1af), Unawd 

Bl. 5 a 6: Chloe Wells (1af), Dawnsio 

Disgo Unigol; Mali Widgery a Luchia 

Moriarty (1af ac 2il), Unawd Ffidl; Osian 

Gruffydd a Cai Brown (1af ac 2il), Unawd 

Pres; Emily Poole a Connor Williams (1af 

ac 2il), Unawd Piano; Osian Gruffydd a 

Chloe Wells (2il a 3ydd), Parti Llefaru 

(3ydd), Parti Unsain (2il) a‘r Parti Deulais 

(1af). 

 

Pythefnos Masnach Deg 

Fel Ysgol Masnach Deg, bu‘r athrawon a‘r 

disyblion yn brysur yn dathlu pythefnos 

Masnach Deg yn ddiweddar. Gwerthwyd 

cynnyrch Masnach Deg ar ddiwedd y 

dydd, bu‘r disgyblion yn coginio 

gwahanol ryseitiau yn defnyddio 

cynhwysion Masnach Deg, ac fe ddaeth 

pawb i‘r ysgol mewn crys-t glas, gwyrdd 

neu ddu er mwyn ail-greu‘r logo ar raddfa 

fawr. 

 

Diwrnod y Llyfr 

Roedd yr ysgol yn llawn o gymeriadau o 

wahanol straeon ar Fawrth 3ydd wrth i ni 

ddathlu Diwrnod y Llyfr. Gwisgodd y 

disgyblion a‘r staff i fyny fel eu hoff 

gymeriad o lyfr am y diwrnod, ac fe 

ysgrifenodd y dosbarthiadau stori ar y cyd. 

 

Wythnos Wyddoniaeth 

Bu Blwyddyn 6 yn dathlu Wythnos 

Wyddoniaeth yn ddiweddar trwy baratoi 

eu hoff arbrofion er mwyn dangos i‘r 

disgyblion llai. Dangosodd y disgyblion 

sgiliau gwyddonol arbennig wrth iddynt 

ymchwilio, cynllunio dull, cyflwyno ac 

esbonio eu hoff arbrofion. Gwelwyd sut i 

greu sleim, sut i ffitio ŵy mewn i botel 

wydr, arddangosfa iâ sych, sut i chwythu 

balŵn i fyny a sawl peth diddorol arall yn 

ystod y diwrnod. 

 

Diwrnod Trwynau Coch 

Diolch i bawb a gyfranodd er mwyn codi 

dros £450 ar gyfer Diwrnod Trwynau 

Coch. Gwerthwyd trwynau ar ôl ysgol ac 

fe ddaeth y disgyblion i‘r ysgol gyda‘u 

dillad wedi gwisgo tu ôl, tu blaen. 

 

Garry y Clown 

Daeth Garry y Clown i‘r ysgol er mwyn 

perfformio sioe wyddonol i ddisgyblion 

Blwyddyn 1 a 2. Mwynheuon nhw‘n fawr 

yn gweld Garry yn dangos gwahanol 

arbrofion a oedd yn dangos effaith 

gwahanol rymoedd o‘n cwmpas. 

mailto:geiriau@gmail.com
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Canolfan Dŵr Cymru, Cilfynydd Gwyddonwyr y dyfodol 

Creu Bathodyn Masnach Deg  

Diwrnod y Llyfr  Seremoni Cadeirio’r Bardd  

Plant blwyddyn 6 yn helpu Andrew 

Thomas 'Swyddog Plismon a 

Chymdogaeth' i wneud arolwg 

cyflymdra traffig. 

Mr. Brian Davies, Curadur yr 

Amgueddfa, yn siarad â phlant 

blwyddyn 3 am y Celtiaid  

Ysgol Evan James 

Timau pêl-droed Blwyddyn 3 a 4 

Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau 

Dathlu Gŵyl Dewi 

Ysgol Gynradd Garth Olwg 
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Aled Rhys Hughes 
Tro’r trai 

 

15 Ebrill – 26 Mai 2011 

Agoriad nos Wener 15 Ebrill 5 – 7yh 

   Mae Neuadd Dewi Sant yn falch iawn 

o gyflwyno arddangosfa o waith Aled 

Rhys Hughes, artist lens sy‘n gweithio 

yn ne Cymru ers 1984.  Mae gan waith 

Aled gysylltiad clos â thir ei fagwraeth a 

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

arddangosfeydd unigol a chyfun ym 

Mhrydain ac Ewrop dros y chwarter 

canrif a aeth heibio. 

   Detholiad o ddelweddau yn dwyn y 

teitl Tro‘r Trai fydd i‘w gweld yn 

Neuadd Dewi Sant, sy‘n rhan o gyfres 

Aled Rhys Hughes Rhyw Deid yn Dod 

Miwn, a wnaed o ganlyniad i gomisiwn 

gan brif gyhoeddwyr Cymru, Gomer.  

Mewn cytgord arbennig â‘r diweddar 

brifardd Iwan Llwyd, a fu farw brin 

flwyddyn yn ôl yn 52 mlwydd oed, 

gwnaeth Aled luniau o arfordir Cymru, 

ac mae‘r llyfr a ddeilliodd o‘r project yn 

cyflwyno golwg syfrdanol a dadlennol 

ar dirwedd a ddylai fod yn adnabyddus 

ond sydd, o‘i weld drwy lens yr artist, 

yn agor ein llygaid i olygfeydd cyffrous 

ac annisgwyl.  Enillodd y gyfrol wobr y 

llyfr lluniau gorau yng Ngwobrau‘r 

Diwydiant Cyhoeddi yn 2010. 

   Mae‘r arddangosfa hon hefyd yn 

cynnwys lluniau newydd a wnaed yn 

ystod gaeaf a gwanwyn 2010/11, ac sy‘n 

cael eu dangos yma am y tro cyntaf. 

   Yn 2006 enillodd Aled Rhys Hughes y 

Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol, a gynhaliwyd 

yn Abertawe, am ei luniau hudol o‘r 

Mynydd Du, o dan y teitl Ffarwel Rock. 

Prynwyd pedwar o‘r lluniau gan Oriel 

Glynn Vivian a gwelir ei waith mewn 

sawl casgliad. 

www.mentercaerdydd.org 
029 20 689888 

Bwrlwm 
Fe fydd y Fenter yn cynnig cyfleoedd 

CHWARE yn rhad ac am ddim yn ystod 

gwyliau'r Pasg mewn 3 lleoliad. Bydd y 

gweithgareddau yn cynnwys coginio, celf a 

chrefft, wii, playstations a llawer mwy, i gyd 

trwy gyfrwng y Gymraeg. Nid oes angen 

cofrestru o flaen llaw - dim ond dod ar y 

diwrnod! 

Dydd Llun 18/04 – Dydd Iau 21/04  a 

Dydd Mawrth 26/04 – Dydd Iau 28/04. 

Ysgol Glan Morfa   (10.30am – 12.30pm)                            

Ysgol Coed y Gof  (10.30am – 12.30pm)                            

Ysgol Nant Caerau (1.30pm—3.30pm) 

Miri Meithrin 
Dydd Mawrth, Ebrill 19 

2pm - 3.30pm 

Canolfan Hamdden Pentwyn 
  

Dewch i ganu ac i ddawnsio Superted a 

Norman Preis! Fe fydd gweithgareddau 

celf a chrefft a castell neidio hefyd. 

Croeso cynnes i bawb. 

£3 y plentyn/babi. Rhieni am ddim. 

Ffônlyfr 2011 
Mae‘r Ffônlyfr newydd yn barod! 

Fe fydd copiau ar gael o Ebrill y 1af o 

leoliadau ar hyd a lled y ddinas a swyddfa‘r 

Fenter. Am fwy o wybodaeth,  cysylltwch a 

leanne@mentercaerdydd.org 

 

Clwb Hoci 
Cynradd 

Fe fydd Clwb Hoci newydd ar y cyd a‘r 

Urdd yn dechrau ar Fai‘r 10fed am 8 

wythnos i blant blwyddyn 4, 5 a 6. £40 

fydd cost y cwrs a bydd yn cael ei 

gynnal yn Stadiwm Chwaraeon 

Rhyngwladol Caerdydd yn Lecwydd. 

Mae modd cofrestru ar ein gwefan neu 

drwy gysylltu â 

leanne@mentercaerdydd.org 

Ieuenctid 
Gweithgaredd i ddisgbyblion blwyddyn 

7, 8 a 9 yn digwydd ar y cyd â‘r Urdd  

Rafftio Dr Gwyn 

Dydd Mercher, Ebrill 20   £25 
 

Taith i Oakwood 

Dydd Mercher, Ebrill 27   £19.50 

Am fwy o fanylion ewch i wefan y 

Fenter angharad@mentercaerdydd.org 

Yoga a Zumba 
Fe fydd y cyrsiau Yoga a Zumba‘n 

parhau ar ôl gwyliau‘r Pasg. 

Fe fydd y cyrsiau 10 wythnos yn 

dechrau 

Nos Fercher, Mai 4. 

Yoga 6.30pm-7.45pm 

Zumba 6.30pm – 7.30pm 

a 7.30pm-8.30pm 

Os hoffech fwy o wybodaeth neu i 

gofrestru, ewch i wefan y Fenter 

 neu ebostiwch 

aweldavies@mentercaerdydd.org 

Cynlluniau Gofal 
Gwyliau’r Pasg 

Ysgol Melin Gruffydd  ac Ysgol 

Treganna 

18 – 21 Ebrill a 26-28 Ebrill 

8.30am – 5.30pm 

£15 y diwrnod 

Croeso i ddisgyblion o 

ddosbarth derbyn i flwyddyn 6. 

Tripiau, gweithdai, ymweliadau, 

gweithgareddau crefft a choginio, 

chwaraeon ayyb 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 

meleri@mentercaerdydd.org 

Cyrsiau Undydd i 
Oedolion 

Fe fydd y Fenter, ar y cyd â Chyngor 

Caerdydd yn darparu 3 chwrs undydd i 

Oedolion yn ystod Mis Mai.   
   

Dydd Sadwrn, Mai 7 

Gwaith Gwydr  

Blasu Gwin 
 

Dydd Sadwrn, Mai 14 

Syrffio  
 

Am fwy o wybodaeth, ewch i‘r wefan,  

neu ebostiwch 

aweldavies@mentercaerdydd.org 

Staff Newydd 
Rydym yn falch iawn i groesawu dwy 

aelod newydd i dîm Menter Caerdydd y 

mis yma. Mae Celia Parry wedi ymuno 

â ni dridie yr wythnos fel Swyddog 

Gweinyddol, ac fe fydd Mari Elin 

W a d d i n g t o n  y n  y mg y mr y d  â 

dyletswyddau PR a‘r Wasg. Croeso 

mawr i‘r ddwy ohonoch chi! 

Cwis Cymraeg 
  

Nos Sul, Ebrill 24  
yn y Mochyn Du am 8pm.   

£1 y person.  

ACAPELA    Pentyrch 

  
16 Ebrill 2011       8yh 
BRIGYN  & Catrin Herbert 
£8 ar y drws     £6  ar y we 
  
23 Ebrill 2011  
CARRIE ELKIN 
£10 ar y drws    £8 ar y we 
 

6 Mai 2011  
Tom Richards  
&  Hannah Berney 
£5  
 

Gwybodaeth a tocynnau o'r 
wefan www.acapela.co.uk 

mailto:leanne@mentercaerdydd.org
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Llysyoedd yn brwydro yn yr Eisteddfod 

Wel – meddecg chi - beth amdani - pwy aeth 

â hi eleni ??  Wel Llys Iolo dan arweiniad 

Mr Dylan Hughes a‘r Capteiniaid, Carwyn 

Rees a Keryn Collingwood oedd buddugwyr 

y llwyfan eleni ond daeth tactegau strategol 

Llys Gruffydd i‘r amlwg unwaith eto eleni  -  

ie, Llys Gruffudd dan arweiniad Mr Dewi 

George a‘r Capteiniaid Nathan Insole a 

Stephanie Jenkins aeth a hi eleni eto  -  y 

Gwaith Cartref yw‘r gyfrinach bois !!  

 

GOTCHA! 

Ie, yn wir, gair bach yn awgrymu cyffro a 

her - a dyna yn wir a geir gan y cwmni 

newydd hwn sydd wedi bod yn darparu 

profiadau arbennig iawn i griw o ddisgyblion 

yr ysgol bod Dydd Llun ers mis Ionawr.  Un 

o sefydlwyr y cwmni GOTCHA 

Rhyngwladol yw‘r pencampwr a‘r 

chwaraewr cenedlaethol Duane Goodfield.  

‗Nid yw ysgol a gwersi ffurfiol yn ysgogi 

pob person ifanc,‘  meddai.  ‗Rw i am roi 

profiadau ychwanegol i bobl ifanc - 

profiadau sy‘n dangos bod modd bod yn 

llwyddiannus mewn nifer o ffyrdd gwahanol 

mewn bywyd.  Mae‘r rhaglen rydym yn 

datblygu yn un cyffrous iawn ac yn un a 

fydd yn dysgu sgiliau arbennig i bobl ifanc - 

sgiliau cydweithio, sgiliau goroesi, sgiliau 

cyfeiriannu.  Oherwydd y math o 

strategaethau rydym yn eu defnyddio rydym 

hefyd yn adeiladu hunan-barch a hunanwerth 

y bobl ifanc yma - pethau sy‘n isel iawn 

ganddynt yn aml.  Rydym yn rhoi‘r hyder 

iddynt i fentro ac i lwyddo ac i gredu ynddyn 

nhw eu hunain.‘ 

   Mae‘r bechgyn wrth eu bodd gyda‘r cwrs 

hefyd ac yn gwerthfawrogi‘r profiadau mae 

Duane a‘r tîm yn eu rhoi iddynt. 

   Mae GOTCHA hefyd wedi rhoi profiad 

arbennig i rai o ddisgyblion y 6ed sy‘n 

astudio Gwasanaethau Cyhoeddus.  

Treuliwyd penwythnos preswyl yn dysgu 

sgiliau goroesi a chyfeiriannu.  Dyma rhai 

oo‘r disgyblion yn derbyn eu tysysgrifau 

sgiliau allweddol a ddatblygwyd drwy‘r 

cwrs. 

 

Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau i Dîm pêl-rwyd dan 16 yr 

ysgol am ennill Twrnamaint Taf Elái yn 

ddiweddar.  Maent nawr yn mynd yn eu 

blaenau i chwarae yn nhwrnamaint y Sir yn 

Nhreorci.  Pob lwc i chi ferched! 

 

Tenis Bwrdd 

Llongyfarchiadau unwaith eto i Jac Jenkins o 

Flwyddyn 7 sydd wedi ennill Twrnamaint 

Cadetiaid Agored Ellenbrough yn Llundain 

yn ddiweddar.  Fe gurodd Jac chwaraewyr  i 

fyny hyd at 14 oed yn y gystadleuaeth a oedd 

wedi ei leoli yn Barnet.  Bydd Jac nawr yn 

hyfforddi gyda Sgwad Cymru yng 

Nghaerdydd cyn cymryd rhan ym 

Mhencampwriaethau Cymru ar Fawrth y 5ed 

a'r 6ed.  Ar y safle diweddaraf yng 

Nghymru, mae Jac wedi ei raddio fel a 

ganlyn:  Dan 18 – 18fed, Dan 15 – 15fed ac 

o Dan 13 – 7fed.  Da iawn ti Jac a dal ati. 

 

Clwb Tenis Bwrdd 

Mae Clwb Tenis Bwrdd newydd  ddechrau 

yn Ysgol Gyfun Garth Olwg gyda nifer 

rheolaidd o ugain o chwaraewyr pob sesiwn.  

Gyda chwaraewyr o bob grŵp oed yn 

mynychu'r sesiynau mae ganddynt 

gymysgedd da o wrthwynebwyr i gystadlu 

yn eu herbyn bob wythnos. 

   Mae‘r clwb wedi cael ei drefnu gan Ryan 

Jenkins, Hyfforddwr Cenedlaethol Cymru 

gyda chymorth Roger Lloyd sydd newydd 

gymhwyso fel hyfforddwr.  Mae Roger ar fin 

trefnu gêm gyfeillgar yn erbyn Ysgol 

Uwchradd Pontypridd, sydd hefyd wedi 

sefydlu academi bwrdd tenis. 

   Ar ôl y Pasg bydd y chwaraewyr yn gallu 

ymuno ym Mhencampwriaethau Garth Olwg 

a fydd yn cael ei gynnal ar gyfer 

Blynyddoedd 7, 8, 9 a 10. 

 

Gweithgareddau'r Urdd Dros Hanner 

Tymor 

Mi wnaeth nifer o ddisgyblion Ysgol Gyfun 

Garth Olwg fynychu gweithgareddau'r Urdd 

ac E3+ yn ystod hanner tymor mis Chwefror.  

Aeth criw o flwyddyn 7 am  ddiwrnod o 

weithgareddau yng Nghanolfan Dŵr Gwyn 

Rhyngwladol Caerdydd.  Yn y bore cafodd 

bawb gyfle i rafftio dŵr gwyn, a phawb yn 

mwynhau'r adrenalin wrth fynd dros y 

tonnau.  Yna yn y prynhawn cafodd pawb y 

cyfle i flasu a dysgu sgiliau canŵio.  

Diwrnod llawn hwyl a phawb yn mwynhau 

er y tywydd gwael.  Diolch i Carwyn a Cai o 

Flwyddyn 12 am gynorthwyo yn ystod y 

diwrnod. 

   Ddydd Mawrth aeth bws llawn o 

ddisgyblion Blwyddyn 7 i Ganolfan Ddringo 

Boulders.  Cafodd pawb flas o ddringo a 

dysgu sgiliau sylfaenol ynghyd â chymryd 

rhan mewn gweithgareddau adeiladu tîm a 

gemau ymddiried a ffydd.  Diolch i Jess o 

Flwyddyn 13 am gynorthwyo gyda‘r 

diwrnod. 

   Dydd Mercher oedd diwrnod olaf  

gweithgareddau'r hanner tymor ac aeth llond 

bws  o ddisgyblion Blwyddyn 9 i fwynhau  

diwrnod Gwibgartio yng Nghanolfan 

SuperKart, Casnewydd.  Mi roedd pawb yn 

gystadleuol iawn, a nifer yn dangos sgiliau 

gyrru gwych, ond pencampwr y diwrnod 

oedd Josh Smith o Flwyddyn 13.  Diolch i 

Josh, Jarrad, Tom ac Andrew am 

gynorthwyo gyda‘r diwrnod. 

 

Gweithgareddau E3+ Ysgol Gyfun Garth 

Olwg 

Mae‘r cynllun E3+ wedi dechrau o fewn yr 

ysgol ers cwpwl o fisoedd bellach.  Nos 

Fawrth yw noson E3+, ac mae yna 

amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu 

cynnig yn wythnosol.  Dros y misoedd 

diwethaf mae nifer o ddisgyblion wedi 

manteisio ar y gweithgareddau yma ar ôl 

ysgol.  Mae‘r gweithgareddau wedi amrywio 

o harddwch i ffitrwydd i Boxercise i Zumba. 

 

Taith Ysgol Gyfun Garth Olwg i Florida, 

Chwefror 2011 

 

Dyma ddyddiadur Aled Illtud Humphreys o 

Flwyddyn 12: 

 

20 Chwefror 2011 

Heathrow, Newark, Orlando International, 

cyrraedd, cysgu.  

 

21 Chwefror 2011 

NASA!  Mae'n od meddwl taw'r peth o'n i'n 

edrych ymlaen ato fwyaf oedd y peth cyntaf 

gwnaethom ni.  O'dd e'n wych chware teg.  

Cawsom y profiad o beth oedd e fel i fod 5 

gwaith yn fwy mewn pwysau, a hefyd y 

profiad o gael ein troi rownd nes ein bod ni'n 

teimlo'n sâl!  

 

22 Chwefror 2011 

Universal!  Jiw am brofiad!  Cafodd pawb 

tro ar Spiderman!  Y reid yna oed y tro 

cyntaf i mi fwynhau 3D, car cyflym a 

'pyrotechnics' yr un pryd.  Costiodd y reid 

Spiderman dros filiwn o ddoleri i'w 

hadeiladu.  O'n i fel plentyn bach pan es i i 

ddarn Jurassic Park Universal wedyn.  Ar y 

cyfan roedd y diwrnod yn un gwefreiddiol a 

phoeth.  Wedyn yn y nos, aeth pawb i‘r lle 

diddorol iawn 'ma,- rhywle oedd yn edrych 

fel petai'r adeilad wedi cwympo, pen gyntaf, 

i mewn i'r ddaear.  O'dd e fel Techniquest os 

oedd Americanwr 'di adeiladu'r lle.  Ac 

roedd y boi hud a lledrith oedd yn 

perfformio yn arbennig 'fyd!  

 

23 Chwefror 2011 

Sea World.  Dyma beth o'n i'n teimlo oedd y 

peth mwyaf gwyddonol am y trip. Wel do, 

mwynheais i ambell rollercoaster ond fe 

ddysgon ni lawer am yr anifeiliaid annwyl 

'ma.  Joies i bob eiliad o Sea World.  

Heblaw'r dolffiniaid, wy'n casáu dolffiniaid.  

Yn y nos wedyn . . .  Chi'n barod?  Sioe môr 

ladron!  Es i ar y llwyfan fel aelod o'r 

gynulleidfa.  Doedd dim synnwyr i'r stori, 

doedd dim sgerbwd i'r stori, ond roedd y sioe 

yn ddiddanol iawn.  A dyna be sy'n bwysig 

yn y pen draw. 

 

24 Chwefror 2011 

Gadael Rosen Inn, ein gwesty cyntaf.  Lle 

hyfryd chware teg - bwyd neis.  Wedyn, cyn 

cyrraedd San Maria cymrodd pawb brêc yn 

Gatorland.  Does dim gwobr am wybod be 

welson ni fanna!  Wedyn, San Maria.  Ynys 

brydferth, hardd a thawel.  Cafodd gweddill 

y diwrnod ei wario yn bwyta ac yna'n diogi 

ar y traeth tan hwyr - gwych o beth! 

 

25 Chwefror 2011 

Mote.  Lle arall oedd yn edrych ar anifeiliaid 

y môr.  Crwbanod yn bennaf.  Roedd rhaid i 

ni samplu bywyd y môr lleol.  Hei, roedd 

honna'n hynod o ddiddorol!  Digon o 

anifeiliaid yn cuddio yn y tywod.  Cwpl o 

bysgod mawr 'fyd!  Yn anffodus roedd 

dolffiniaid fan hyn hefyd!  Felly fe gadwes i 

i ffwrdd.  (A diolch yn fawr i Nick, am 

brynu‘r cwpan efo dolffin arno fe i mi, yn y 

siop leol!) 

Parhad ar dudalen 16 



16 Tafod Elái       Ebrill 2011 

YSGOL GYFUN GARTH OLWG 

Lowri Hill, Blwyddyn 12 enillydd Tlws 

Llenyddiaeth Saesneg dros 15 ac Eli Cavil, 

Blwyddyn 9 enillydd o dan 15.   

Myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus y 6ed 

Ysgol Gyfun Garth Olwg gyda Ms T Anne 

Morris y Pennaeth, yn derbyn eu 

Tystysgrifau gan “Gotcha”  

Yn mwynhau yn y Kayaks  

yn Florida 

26 Chwefror 2011 

Diwrnod y llosg haul!  Dyma ddiwrnod bythgofiadwy i mi am 3 

rheswm.  1.  Tro cyntaf i mi fynd mewn kayak, yn y môr, yn 

Florida!  2.  Roedd dolffiniaid yn nofio'n agos i'n kayaks! 3.  Ges i 

losg haul difrifol!  Cafodd pawb llosg haul.  Ond fi gafodd y 

gwaethaf - yn ôl pob sôn.  O'n i'n borffor!  A sai'n deall y peth, ges i 

losg haul, ac fe rois i factor 50 mlân cyn cychwyn!  Ta beth, fe aeth 

pawb i'r gwely yn pobi'n araf deg. 

 

27Chwefror 2011 

Orlando International, Newark, Heathrow, Cymru, Pentre'r Eglwys, 

cysgu! 

 

Ar ein rhan ni gyd - diolch mawr iawn i Mr Llyr Evans, Mrs 

Gwennan Brooks, Ms Lisa Dwerryhouse, Mr Mark Porter a Mr 

Rhodri Thomas am drefnu taith mor wych – un o brofiadau 

bythgofiadwy bywyd! 

 

Taith Ysgol 
Gyfun Garth 

Olwg i 
Florida, 

Chwefror 
2011 

 
Parhad o 

dudalen 15 

Mae Menter 

Caerdydd wedi 

cyhoeddi 

Ffônlyfr 

newydd sy'n 

llawn o 

wybodaeth am 

wasanaethau 

sydd ar gael 

drwy gyfrwng 

y Gymraeg. 

Mynnwch 

gopi : 

 

029 20689888 


