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Bu staff Ysgol Gynradd Garth Olwg yn cymryd rhan yn 

„Race for Life‟ nos Fercher, Mai 25ain er mwyn codi arian 

ar gyfer cancr. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi 

cwblhau y ras. 

Canolfan Siopa Newydd 

Gwaith i Waredu  
Peryglon Chwarel 

Mae trigolion Groesfaen a'r ardal gyfagos wedi bod yn pryderu 

am y gwastraff peryglus sydd wedi ei gadw yn Chwarel 

Brofiscin ger y pentref. Fe ddefnyddiwyd y chwarel i waredu 

sbwriel a hylif oedd yn cynnwys lefelau uchel o'r cemegyn 

PCB sy'n wenwynig ac yn gallu achosi canser.     

   Mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyngor Sir Rhondda 

Cynon Taf wedi cydweithio i gael gwell dealltwriaeth o'r 

sefyllfa yn y chwarel a datblygu pecyn o welliannau i wneud y 

chwarel yn ddiogel. Y bwriad yw rhoi haenen ar ben y chwarel 

i atal glaw rhag rhedeg i mewn i'r tir sydd wedi ei lygru. Bydd 

hyn yn atal pobl ac anifeiliad rhag dod i gyffyrddiad â'r 

gwastraff ac yn lleihau yn sylweddol llygredd dŵr o'r chwarel.     

   Hefyd gwnaed astudiaeth o'r llygredd a chadarnhawyd fod 

PCB's a diocsins yn bresennol ar lefelau all fod yn beryglus i 

iechyd os y daw croen i gyffyrddiad â'r tir neu'r olew 

gwenwynig. Ond mae'n bwysig nodi fod y risg yma yn bodoli 

yn unig o fewn ffiniau'r chwarel presennol. 

  Gobeithir clustnodi cyllid oddi wrth Llywodraeth Cymru i 

weithredu'r cynllun unwaith y derbynnir caniatad cynllunio. 

Wyneb y Chwarel 

Gorchudd o 
haenau newydd  

Gwastraff presennol 

Ymweliad Merched y Wawr â Castell Picton, Sir Benfro 

Mae cynllun gwerth £200m i ddatblygu canolfan siopa newydd 

yn Tonysbuboriau yn cael ei arddangos yn lleol am y tro 

cyntaf. Disgwylir creu 1900 o swyddi yn y cynllun gan gwmni 

datblygu Valad fydd yn cynnwys siop newydd Leekes sy'n 

gwerthu nwyddau i'r cartref ac adeiladu.       

    Yn dilyn proses o ymgynghori gyda'r gymuned leol yn ystod 

yr wythnosau nesaf mae'r datblygwyr yn bwriadu rhoi cais 

cynllunio i Gyngor Sir Rondda Cynon Taf cyn diwedd yr haf. 

   Bydd y ganolfan siopa newydd yn cael ei hadeiladu yn 

benaf ar dir a fu'n ffatrioedd Purolite a Staedtler a bydd yn 

cynnwys arch-farchnad, siop Leekes newydd a 40 o siopau ar 

gyfer nwyddau'r stryd fawr. Hefyd bydd ardal hamdden ac 

adloniant yn cynnwys sinemau a café, bariau a gwesty 80-

ystafell. 

  Yn ôl y datblygwyr bydd y cynllun yn trawsnewid safle 

diwydiannol diffaith a dod â swyddi newydd i'r ardal. Bydd yn 

dod â chyfleoedd siopa ychwanegol ac yn arbed teithwyr rhag 

teithio yn bellach i wneud eu siopa. 

   Bydd gwelliannau i'r rhwydwaith ffyrdd lleol a gwell 

cysylltiadau trafnidaieth cyhoeddus ac i gerddwyr a seiclwyr. 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Medi2011 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

27 Gorffennaf 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  
 

2     Tafod Elái       Gorffennaf 2011 

GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

Mae gan Anthony Evans arddull 

arbennig wrth baentio - mae'n creu 

cynfas dywyll ac yna yn ychwanegu'r 

lliwiau golau. Mae hynny yn cyd-fynd 

â'i athroniaeth hefyd, meddai: 'Mae 

arlunwyr yn gweithio o'r tywyllwch i'r 

goleuni'. Gall hynny fod yn wir am fyd 

busnes a byd yr hunan-gyflogedig yn 

ogystal - rhaid rhoi naid mewn ffydd i'r 

tywyllwch a gweithio at y golau yn y 

pen arall. 

   Bu Anthony yn athro ac mae‟n 

sylweddoli bod pwysau academaidd o 

fewn y gyfundrefn addysg, a‟i bod hi‟n 

anodd i berson ifanc fod yn gredadwy 

wrth greu cynllun busnes iddo‟i hun 

sy‟n ddibynnol ar ddawn a dychymyg. 

Mae‟n gweld nad yw cyrsiau celf y 

colegau yn gwneud digon i roi seiliau 

busnes ochr yn ochr â‟r hyfforddiant 

celfyddydol fel y medr y talentau ifanc 

dro i  eu cr e f f t  yn f fon fa ra . 

   Sefydlodd Anthony a nifer o artistiaid 

eraill oriel gydweithredol yn Nhreganna, 

DUDLEY 
 

Mae Dudley ar daith o gwmpas Cymru  
a’i gwestiwn…. 

 
Ydych chi eisiau coginio pryd arbennig i berson 

arbennig neu hyd yn oed i’ch priod 
i ddweud diolch?! 

Yn awyddus i greu argraff ar eich ffrindiau, teulu 
neu’ch bos gyda phryd bwyd penigamp?! 

Unrhyw ddigwyddiad pwysig lle bydde ‘chydig o 
help a chyngor yn y gegin o fantais mawr i chi? 

 
Boed wych neu’n wael mae Dudley ar gael!! 

 
Cysylltwch â ni ar unwaith ar 02920 379074 

neu ebost magwen@rondomedia.co.uk 

Caerdydd ac mae‟n teithio Cymru yn 

rheolaidd yn braslunio golygfeydd, 

mynd â‟i waith i wahanol orielau a 

threfnu arddangosfeydd. Mae‟n rhannu 

ei brofiadau am grefft a busnes byd celf 

yn y gyfrol hon. 

Canfas, Cof a Drws Coch (Cyfres 

Syniad Da) Anthony Evans  

Gwasg Carreg Gwalch £5  

Nofel Euron Griffith 
 

Beth fyddwch chi‟n ei wneud dros yr 

haf? Beth am fynd ar daith gyffrous 

gydag Irfon Thomas - dyn cyffredin 

sy‟n breuddwydio am fod yn nofelydd 

enwog ond sy‟n gorfod bodloni ar 

weithio fel ymchwilydd teledu. 

   Irfon yw prif gymeriad Dyn Pob Un, 

nofel newydd Euron Griffith, awdur a 

gafodd ei eni ym Mangor ond sydd 

bellach yn byw ym Mhontcanna, 

Caerdydd. Mae‟r nofel yn mynd â ni ar 

antur ryfeddol. Ond fel mae‟r teitl yn 

awgrymu mae iddi elfennau y gall pob 

un uniaethu â hwy. 

   Mae‟r gwir yn rhyfeddach na ffuglen, 

mae‟n rhaid. Ar ôl ysgrifennu'r nofel 

gomedi gyffrous hon am lofruddiaeth 

cafodd yr awdur waith – yn gweithio ar 

y Crimewatch Roadshow. Mae‟n siŵr y 

bydd llyfr nodiadau Euron Griffith yn 

orlawn a‟i olwg unigryw ar y byd 

troseddol yn ysbrydoliaeth. 

   Mae Euron wedi sgriptio i nifer o 

raglenni teledu S4/C a chyhoeddwyd ei 

gerddi yn Poetry Wales.  

Dyn Pob Un Euron Griffith 

Y  Lolfa £7.95 

mailto:magwen@rondomedia.co.uk
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Anthony%20Evans
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Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Sesiynau stori a chrefft i blant yn y 

Gymraeg! 

Os ydych chi‟n edrych am rywbeth 

gwahanol i wneud dros wyliau‟r Haf 

dewch i fwynhau Stori a gwneud 

ychydig o gelf a chrefft yng nghwmni 

staff Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. 

   Cyfle i blant glywed stori Cymraeg a 

chreu rhywbeth arbennig i fynd adref. 

Mae‟r Fenter yn bwriadu cynnal y rhain 

ar draws lyfrgelloedd y sir yn ystod 

gwyliau‟r Haf. 

   Gweler  lleoliadau, dyddiadau ac 

amseroedd y sesiynau  isod. 

  (*Mae‟r  sesiynau yma yn addas i blant 

oed Meithrin - 7 mlwydd oed) 

Llyfrgell Pentre‟r Eglwys  

Dydd Llun  22ain o Awst  11-12yp 

Llyfrgell Pont-y-clun  

Dydd Llun 22ain o Awst 2:30-3:30yp 

Llyfrgell Pontypridd  

Dydd Mawrth 23ain o Awst  11-12yp 

   Am fwy o fanylion cysylltwch â 

C a t r i n  R e y n o l d s  ( S w y d d o g 

gweithgareddau Teuluol Menter Iaith 

Rhondda Cynon Taf ar 07500 878 289 

neu e-bostiwch: 

 catrinreynolds@menteriaith.org 

 

Dewch i weld 

Geraint 

“Snakeman” 

Hopkins yn 

Nhrehafod 
Bydd Geraint 

Hopkins yn dod 

a nadroedd a 

llond lle o 

anifeiliaid gwyllt eraill  i Barc 

Treftadaeth y Rhondda ar Dydd Sul, 

Gorffennaf 17eg am 11.30.  Yn ogystal 

â‟r sioe bydd paentio wynebau a bwrdd 

grefftau ar gael hefyd.  Mynediad am 

ddim, dewch yn llu !! 

 

Clwb Haf Gartholwg 
Cynllun Chwarae Gymraeg  

Gofrestredig AGGCC 
I blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 
Ganolfan Gydol Oes Garth Olwg, 

Pentre’r Eglwys 
Dydd Llun - Dydd Gwener 
25ain Gorffennaf 2011 -  

19eg Awst 2011 
9 y.b - 5 y.p 
£15 y dydd 

(neu £65 am wythnos o 5 diwrnod) 
 Bydd angen i chi archebu eich 

lle ! 
Manylion:  01443 40 75 70 

www.menteriaith.org 

 Dw i‟n byw ym Mhontypridd, a dw i 

wedi bod yn peintio ers 1974: ac fel 

proffesiwn llawn amser ers 1998. Dw 

i‟n meddwl fy mod i‟n ddyn lwcus 

achos bod fy ngwaith, a fy hobi yr un 

peth. 

   Fy hoff le i beintio ydy Cymru .  Dw 

i‟n caru teithio o gwmpas y wlad i 

chwilio am bethau newydd i beintio. 

Wrth gwrs, mae llawer o bethau  

diddorol ym mhobman trwy‟r byd ond, 

mae Cymru yn wlad arbennig iawn i fi.  

Mae‟r  tirluniau yn fendigedig  gyda 

llawer o fynyddoedd, cestyll, afonydd, 

hen dai a threfi, ac wrth gwrs, y bobl, a‟r 

iaith arbennig.   Ar gyfer yr arlunydd: 

popeth byddai dyn yn moyn! 

   Dros y blynyddoedd dw i wedi bod yn 

trefnu gwyliau celf yng Nghernyw, 

Gogledd Cymru, Yr Iseldiroedd a 

Ffrainc. Hefyd, dw i wedi bod yn teithio 

o  g w mp a s  P r y d a i n  i  w n e u d 

arddangosfeydd celf a gweithdai celf i 

gymdeithasau celf a grwpiau eraill. 

Unwaith y mis dw i‟n rhedeg gweithdy 

celf yn yr „Eglwys Norwyaidd,‟ Bae 

Caerdydd - lle hyfryd i weithio.  Maen 

nhw wedi gorffen y gwaith ar yr Eglwys 

mis yma, (mae hi wedi cael ei 

hadnewyddu). Nawr mae hi‟n edrych yn 

dda. Pan  o‟n i‟n dechrau dysgu  peintio 

amser  maith yn ôl, byddwn i‟n treulio 

fy holl amser sbâr yn yr awyr agored yn 

peintio.   Dyna‟r lle i ddysgu! 

   Roedd mis Mai 2005 yn gyffrous  

iawn  i fi,  achos cafodd fy llyfr celf 

cynta  ei gyhoeddi gan „A & C Black o 

Lundain‟ - enw fy llyfr ydy „Painting 

Skies & Landscapes,‟ ac mae e‟n cael ei  

werthu o gwmpas y byd. Dechreuais i 

ysgrifennu fy  ail lyfr bythefnos yn ôl. 

Nawr mae rhaid i fi  weithio arno fe pan 

ga i amser sbâr!   

   Pedair blynedd yn ôl dechreuais i 

ddysgu Cymraeg yng Nghanolfan Garth 

Olwg - lle bendigedig yw e ac mae‟r 

tiwtoriaid yno yn ddiddorol a thalentog 

iawn. Hefyd  blwyddyn yn ôl dechreuais 

i wneud cwrs siarad Cymraeg ar-lein – 

SSIW (Say Something in Welsh) yw 

enw‟r cwrs hwnnw, mae‟n gwrs 

defnyddiol a diddorol iawn, a dw i‟n 

meddwl bydd y cyrsiau yn helpu cryn 

dipyn. 

   Pan ddechreuais i‟r cwrs,  meddyliais 

i , „Mae rhaid i  fi gael syniad  sut i 

ddefnyddio fy iaith newydd pan dw i‟n 

gallu siarad yn rhugl‟. Yn sydyn, ro‟n  

i‟n gwybod  - „Baswn i‟n hoffi  rhedeg 

rhai gweithdai celf yn Gymraeg‟. Wel, 

cawn weld.   Efallai, rhyw ddydd caf i 

wireddu fy mreuddwyd! 

   Meddyliais i basai fe’n dda i ddangos 

rhai o‟m darluniau i chi.                   

   Dw i‟n hoffi peintio pethau mewn 

ffordd gynrychioliadol mewn dyfrlliw. 

(Lluniau tudalen 4) 

 William. E. Wheeler   

Arlunydd  
William E. Wheeler. 

Taith Merched y Wawr i 
Gastell Picton 

 

Dan arweiniad Jenny Mac teithiodd 

Cangen y Garth yn dalog tua'r gorllewin 

ar gyfer ein diwrnod allan pen tymor. Ac 

am ddiwrnod allan i'w gofio! Tywydd 

braf, cwmni hynaws, bws a gyrrwr - 

gwell peidio sôn amdanynt! Cyrraedd 

Castell Picton yn ddiogel ar gyfer coffi 
bore - yna taith hynod ddifyr o gwmpas 

dau lawr o'r Castell llawn hanes, hardd 

hwn. Yna cinio bendigedig ar ffurf bwffe 

- a chyfle i fwynhau ychydig yn fwy ar y 

gerddi bendigedig. Roedd i'r holl le 

awyrgylch hudolus - golygfeydd godidog 

o wlad y mabinogi a rhyw rin arbennig i'r 

tawelwch o'n cwmpas. Yna gadael y 

Castell hynafol am dref boutique Arberth 

ac ychydig o retail therapy - ar ffurf tatw 

newi shir Benfro!! Diwrnod da iawn - 
pawb wedi joio ac yn hynod o ddiolchgar 

i Jenny am wneud yr holl drefniadau.  

   Byddwn yn ail-gychwyn ym mis Medi 

- gwyliwch y gwagle! Dewch ac 

ymunwch yn yr hwyl! 

http://www.menteriaith.org
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Gwaith yr Arlunydd William. E. Wheeler. 
(tudalen 3) 

Gardd Bill a Chris Malcolm a fu'n rhan o 

Gerddi Agored Creigiau  

Priodas Lyn Richards  

a Richard Timothy 

Y goreuon yng nghystadleuaeth Bwganod 

Brain maeserddi Creigiau. 

Priodas Mark Eldridge a Caryl Pollard Taith Gerdded Clwb y Dwrlyn o Abergwaun i Bwllgwaelod 

Gardd Dafydd ac Alison a fu'n rhan o 

Gerddi Agored Creigiau 

1af 

2il 

3ydd 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Diosg yr 'Ls' 
Da iawn ti Steffan! Llongyfarchiadau 

Steffan Thomas, Llys Gwynno, ar basio 

dy brawf gyrru! Gweld dy fod wedi cael 

car bach glas golau neis iawn am dy 

drafferthion! Cymer ofal a joia! 

  

Swydd newydd Caryl 

Llongyfarchiadau mawr Caryl Griffiths, 

Parc y Bryn, ar dy benodi'n athrawes yn 

Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Allta! Pob 

hapusrwydd a phob llwyddiant i ti pan 

gychwynni yno ym mis Medi.  
  

Misoedd prysur yng nghalendar 

Thea ... 
Disgybl chweched dosbarth yw Thea 

Lawson yn Ysgol Gyfun Radur - a does 

dim amheuaeth na fu'r misoedd diwethaf 

yn fisoedd prysur tu hwnt iddi. Prysur a 

hynod llwyddiannus! Tra'n astudio 

pedwar pwnc UG, gwnaeth Thea yn sicr 

ei bod yn ymarfer ar gyfer ei harholiadau 

piano a thelyn. Enillodd radd 8 gydag 

anrhydedd ar y delyn ac ar y piano. 

Ardderchog! Yn ogystal cafodd ei dewis 
i chwarae Rygbi Cyffwrdd dros Gymru. 

Ar hyn o bryd mae hi gyda gweddill tîm 

Cymru (sy'n cynnwys Siwan Griffiths, 

Pentyrch!)  yng Nghaeredin yn cystadlu 

yn erbyn saith ar hugain o wledydd eraill 

gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd 

a De Affrica! Gwnewch eich gorau - ac 

edrychwn ymlaen at rannu'r canlyniadau 

gyda darllenwyr y Tafod!  

   Ddiwedd mis Mehefin bydd Thea yn 

westai i Lefarydd Ty'r Cyffredin, yn 
rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd Cyngor 

Ysgol Radur - y Cyngor Ysgol buddugol, 

a wobrwywyd hefo Gwobr y Llefarydd - 

i'r oedran 15-17. Yn ystod y dydd caiff 

fwynhau 'brunch', yna y seremoni 

wobrwyo ei hun a thaith o gwmpas Ty'r 

Cyffredin cyn ymuno á'r Llefarydd ar 

gyfer swper nos. Am ddiwrnod! 

Llongyfarchiadau mawr Thea - a braf 

cael rhannu yn dy lwyddiant. Pob lwc ar 

weddill y daith.   
  

Anrhydedd y Wenwisg! 
Braf yw cael rhannu yn hapusrwydd 

Rhys Dafis, ein Prifardd - wrth iddo gael 

ei dderbyn i'r Orsedd a'i anrhydeddu efo'r 

Wisg Wen. Llongyfarchiadau mawr 

Rhys! Dim llai na'th haeddiant. 

Mwynha'r Urddo - fe geisiwn ni fod yno 

i gael cofnod. 

 

Brenin y Bwganod Brain! 

Ar y 18fed o Fehefin cynhaliwyd 

cystadleuaeth fawreddog i ddewis prif 

Fwgan Brain y Rhandiroedd! Chris 

Jones, Cadeirydd y Carnifal oedd y 
beirniad anrhydeddus. 

Gerddi Agored - Carnifal Creigiau 

Ar b'nawn Sul hynod braf cafodd 

trigolion Creigiau y cyfle unigryw i 

ymweld â rhai o erddi hyfrytaf y pentref. 

Golyga hyn gryn dipyn o waith i'r 
trefnwyr a'r garddwyr fel ei gilydd. Ac 

eleni eto ni'm siomwyd. Codi arian ar 

gyfer Cronfa'r Carnifal yw'r nod - ac yn 

wir fe gafwyd cefnogaeth glodwiw. I'r 

rhai ohonoch fethodd arbed ar y cyfle 

dyma daith drwy gyfrwng lluniau o 

gwmpas ambell i ardd - yn anffodus fydd 

hi ddim yn bosib i chi fwynhau blas y 

teisennau bendigedig a phrofi'r croeso 

gafwyd - gwell i chi ymuno yn yr hwyl y 

flwyddyn nesa - er mwyn cefnogi eich 
Carnifal lleol a gwerthfawrogi llafur 

cariad y garddwyr - a chael llawer iawn o 

gyngor yn rhad ac am ddim! Trît 

arbennig eleni oedd cael ein tywys o 

gwmpas ffermdy hynafol Castell y 

Mynach. Ffermdy heb fod â chysylltiad â 

mynach na chastell! Fe'n croesawyd i'r 

Ffermdy anhygoel gan John a Ruth, y 

perchnogion - ac fe gawsom awr o daith 

ddifyr dros ben o gwmpas y ffermdy 

hynod ddiddorol yma sy'n dyddio yn ôl 
i'r 1400au.  

Diolch i'r garddwyr, diolch i'r trefnwyr a 

diolch i'r croesawyr! Edrych ymlaen at 

flwyddyn nesa! 

   Yn cyfrannu at y diwrnod arbennig 

yma oedd Jenny a Mike MacDonald, 

Alison a David Knight, Sue a Bruce 

Howell, Bill a Chris Malcolm, Frances 

Bowyer, Lesley a Mike Sherwood, John 

a Ruth Furlong, Helen a John Davey 

ynghyd â cheidwaid y Rhandiroedd. 
 

Priodas Bethlehem, Gwaelod y Garth 

Dymuniadau gorau i Caryl Pollard a 

Mark Eldridge a briodwyd gan y Parchg. 

Ddr. R.Alun Evans yng Nghapel 

B e t h l e h e m ,  d y d d  S a d w r n 

Mehefin  28ain. Cafwyd gwledd briodas 

i'w chofio yng Nghanada Lodge. Bydd y 

ddau yn crwydro yn go bell i ddathlu eu 

mis mêl pan ddaw gwyliau'r haf. 

Athrawes yw Caryl yn ysgol Melin 
Gruffydd, Caerdydd - athro yw Mark 

yntau yn ysgol Gynradd Peter Lea, 

Caerdydd. Pob bendith i'r ddau wrth 

iddynt gychwyn ar eu bywyd priodasol. 

 Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i 

Teleri Jones a'r teulu. Bu farw tad Teleri, 

a thad-cu parchus y bechgyn - Mr Elfryd 

Evans, wedi gwaeledd hir, yn ysbyty 

Aberystwyth yn ddiweddar. Yn meddwl 

amdanoch fel teulu. 

Bydd y 'dreifs' yna'n hollti'r 

ffriddoedd! 
Da deall bod Mr Roy Davies yn gwella 

yn dda ar ôl llawdriniaeth fawr yn 

ddiweddar. Derbyniodd Roy glun 
newydd - felly mae'n feionic bellach! 

Bydd y 'dreifs' yna wedi sythu cymaint 

ac yn mynd am filltiroedd lawr 

ffriddoedd Creigiau! Cei di weld! Dal ati 

i wella Roy!  

  

Y teulu Brenhinol yn Gymry Cymraeg 

- un ac oll! Record tybed? 
Yng Ngharnifal Creigiau eleni bydd pob 

un o'r 'boneddigion' yn Gymry Cymraeg! 

Llongyfarchion i'r plantos canlynol ar 
gael eu hethol i barchus swyddi ar gyfer 

seremoni fawr y carnifal. Griff Daniels 

yw'r Brenin a'i Frenhines am y dydd fydd 

Heledd Roberts. Y Tywysog fydd Daniel 

Jones gyda Katie Hulley yn Dywysoges 

iddo. Mwynhewch eich diwrnod mawr a 

gobeithio y daw'r haul i dywynnu'n 

ysgafn arnoch! Falle cawn gip ar y 

lluniau brenhinol wedi'r diwrnod mawr. 

  

Gradd bellach 
Llongyfarchion gwresog i Eleri 

Middleton ar ennill gradd M.Sc. (2i) 

mewn geneteg o Brifysgol Sheffield. Pob 

llwyddiant i ti i'r dyfodol. 

  

Priodas i uno'r Gogledd a'r De! 
Ar y 18fed o Ebrill yn Canada Lake & 

Lodge, Creigiau priodwyd Lyn Richards 

gynt o Gaerffili a Richard Timothy, gynt 

o Sunny Rhyl yng nghwmni teulu a 

ffrindiau agos. 

   Cafwyd diwrnod bendigedig a llawen, 

ac yna mis mêl bythgofiadwy ar un o 

ynysoedd y Maldives. 

   Mae Lyn, sydd yn Athrawes yn Ysgol 

Gwaelod y Garth, a Richard, sy'n 

Rheolwr Cyfathrebu Corfforaethol gyda 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi 

ymgartrefu ym Maes Cadwgan, 

Creigiau gyda'u plant Caer, Rhys a 

Gethin. 

   Hoffai'r ddau ohonynt ddiolch i bawb 

am wneud y diwrnod yn un mor 

arbennig, a rhoi cychwyn mor dda 

iddynt ar eu bywyd newydd. 
 

 

  

Capel Llanillteyrn 
Profedigaeth 
Cydymdeimlwn â Linda Davies a'r teulu 

ar iddynt golli Mam annwyl a Mam-gu 

yn ddiweddar. Bu Mrs Dorothy Griffiths 

yn wael ei hiechyd am gyfnod hir ac yn 

derbyn gofal tyner ar aelwyd ei merch 

Linda a'r teulu, am gryn amser. Bu farw 

yn yr ysbyty yn Llwynypia. Yn meddwl 

amdanoch yn y cyfnod anodd hwn. 
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Hysbys 
 

Bore Coffi i’r dysgwyr yn y 
Sgubor, Mwyndy, Llantrisant,  

bob bore Gwener o 11 hyd hanner 
dydd. Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd 

Llongyfarchiadau i blant y pentre‟ a fu‟n 

cystadlu mor l lwyddiannus yn 

Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe 

ddechre mis Mehefin. Fe glywsom ni 

enw Adran Bro Taf yn canu yn ein 

clustiau yn gyson trwy‟r wythnos. 

Llongyfarchiadau gwresog i chi i gyd ac 

yn enwedig i‟r ddau frawd Trystan ac 

Osian Gruffudd, Nantcelyn a ddaeth yn 

gyntaf ac yn drydydd yn yr un 

gystadleuaeth ddawnsio. 

   Dymuniadau da i Barti‟r Efail a fydd 

yn cystadlu yn yr  Eisteddfod 

Genedlaethol yn Wrecsam ym mis 

Awst. Gobeithio y byddant yr un mor 

llwyddiannus ag arfer. 

 

Swydd Newydd 

Llongyfarchiadau i Nia Rowlands, Llys 

y Frân, Pentre‟r Eglwys sydd wedi ei 

phenodi‟n bennaeth yr Adran ieithoedd 

Modern yn Ysgol yfun Bro Morgannwg. 

Bydd yn dechrau ar ei swydd newydd 

ym mis Medi. 

 

Priodas Ruddem 

Dymunwn yn dda i Cliff ac Eifiona 

Hewitt, Penywaun sydd yn dathlu eu 

p r io d as  rud d em d d i wed d  mi s 

Gorffennaf. Ymlaen at yr Aur yn awr! 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Becci a Daniel 

Hardy, Pentre‟r Eglwys ar enedigaeth 

merch fach, Callie-Beth. Mae „Nain‟, 

Carol Hardy, wrth ei bodd gyda‟i 

hwyres fach newydd ac yn galw i‟w 

gweld yn ddyddiol. Mae “Taid” hefyd 

wedi ei glywed ar “Wedi 3” yn 

ymhyfrydu yn ei deitl newydd. 

 

 

Y TABERNACL 
Te Mefus 

Gyda‟r arian yn dal i ddod i mewn, mae 

cyfanswm yr elw o‟r Te Mefus erbyn 

hyn wedi cyrraedd y swm anrhydeddus 

o £1,300. Diolch o galon i Ros am agor 

ei gardd a‟i chartref ac am yr holl waith 

trefnu ymlaen llaw. Bydd yr arian yn 

mynd tuag at Gronfa Lesotho, Banc 

Bwyd Pontyclun a Gofalwyr Ifanc 

Rhondda Cynon Taf. Tri achos teilwng 

iawn. Diolch i bawb a fu‟n helpu ac yn 

cyfrannu at lwyddiant y noson. 

 

Trip i Drefeca 

Ddydd Mawrth, Mehefin 28ain bydd 

Grŵp Merched y capel yn teithio i 

Drefeca ac ardal Aberhonddu. Diolch i 

Ann Rees ac Eifiona Hewitt am drefnu‟r 

daith. 

 

Genedigaethau 

Llongyfarchiadau gwresog i Elenid ar 

ddod yn fam-gu unwaith yn rhagor. 

Ganwyd merch fach, Nia Jane i Edryd a 

Claire. Dymunwn yn dda i Mam-gu ac 

i‟r teulu bach. 

   Llongyfarchiadau hefyd i Tomos a 

Gwerfyl Morse ar enedigaeth mab bach. 

Ganwyd Bleddyn Defi, ddydd Llun, 

Mehefin 20fed, yn frawd bach annwyl i 

Aneurin a Gwenllian. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad i Teleri a 

Glyn Jones a‟r teulu ar farwolaeth tad 

Teleri yn Aberystwyth . 

 

Seren Deledu 

Mae un o blant yr Ysgol Sul wedi bod 

yn seren deledu yn ddiweddar. 

Ymddangosodd Gethin Day o Drefforest 

ar raglen “Y Diwrnod Mawr” ar S4C. 

Cafodd ei ffilmio yng Ngŵyl y Dyn 

gwyrdd yng Nghrughywel. Bu ar wyliau 

ar safle carafannau yn Sir Benfro gyda‟i 

fam Heledd a‟i chwaer Gwenno, ac mi 

ddilynodd y camerâu Gethin ar Faes yr 

E i s t e d d f o d  y n  m w y n h a u ‟ r 

gweithgareddau ac yn clocsio i godi 

arian i Adran Bro Taf. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer misoedd 

Gorffennaf ac Awst 

Gorffennaf 3  Gwasanaeth Cymun o dan 

ofal y Gweinidog 

Gorffennaf 10 Geraint Rees 

Gorffennaf 17 Sul y Cyfundeb yn Ysgol 

y Fro, Y Barri (Fydd yna ddim Oedfa yn 

y Tabernacl) 

Gorffennaf 24 Emlyn Davies 

Gorffennaf 31 Cyd-addoli gydag 

aelodau Bethlehem yng Ngwaelod y 

Garth 

Awst 7 Gwasanaeth Cymun o dan ofal 

ein Gweinidog 

Awst 14 Cyd-addoli yng Ngwaelod y 

Garth 

Awst 21 Elenid Jones 

Awst 28 Cyd-addoli yng Ngwaelod y 

Garth 

Dim Saesneg, os 
gwelwch yn dda! 

 
Ers Ionawr y llynedd mae cwrs 

p o b l o g a i d d  a r - l e i n , 

SaySomethinginWelsh.com wedi bod yn 

rhedeg cyrsiau wythnos o hyd. Mae hyn 

mewn ymateb i geisiadau gan ddysgwyr 

o bob cwr o‟r byd ac erbyn hyn mae 

dros 13,000 ohonynt. Bydd dysgwyr yn 

cael eu gwahardd rhag siarad Saesneg 

am yr wythnos ond mi fyddan nhw wedi 

gwneud camau mawr ymlaen wrth 

ddysgu‟r Gymraeg, meddai creawdwyr 

y cwrs. Mi fydd y sawl sy‟n mynychu‟r 

cwrs - sy‟n cael ei adnabod fel 

“Bootcamp” - yn aros ym mhentre pert, 

glan y môr, Tresaith yng Ngheredigion 

a‟r bwriad yw iddyn nhw gael cymaint o 

hwyl arnynt nes eu bod nhw‟n teimlo 

mwy fel tasen nhw ar eu gwyliau nag ar 

gwrs Cymraeg. Mewn gwirionedd dyw 

awduron y cwrs ddim yn ei ystyried yn 

gwrs o gwbl. 

   “Nid cwrs Cymraeg mo hwn” meddai 

Iestyn ap Dafydd un o sylfaenwyr y 

cwrs. “Mae‟n rhywbeth hollol wahanol. 

Rydyn ni‟n meddwl amdano fel 

„Cymraeg yn y Gwyllt‟. Mae‟n gosod 

pobl mewn sefyllfaoedd lle y 

bydd  rhaid iddyn nhw gyfathrebu drwy 

gyfrwng y Gymraeg ond byddan nhw‟n 

cael cymaint o hwyl wrth wneud hyn 

nes i‟r rhwystrau arferol mae pobl yn 

cael o siarad Cymraeg yn diflannu. 

Unwaith y bydd y rhwystrau‟n diflannu 

maen nhw‟n diflannu am byth ac mae 

pobl sy‟n dod ar un o‟n cyrsiau„n 

ymlacio‟n llwyr wrth siarad Cymraeg 

am weddill eu hoes”. 

   C o s t  y  c y r s i a u 

SaySomethinginWelsh.com yw £250 yr 

wythnos (heb gynnwys bwyd, sy‟n cael 

ei drefnu fesul grŵp). Maen nhw‟n 

cynnig ad-daliad llawn i unrhywun  sy‟n 

teimlo nad yw eu Cymraeg  wedi gwella 

cymaint ag oedden nhw wedi gobeithio. 

Ce i r  r ha go r  o  wyb o d ae t h  a r 

www.SaySomethinginWelsh.com/

bootcamp yn ogystal â dyddiadau ar 

gyfer cyrsiau misoedd Gorffennaf ac 

Awst. Bydd „na leoedd i fwyafswm o 

40  o ddysgwyr yr wythnos, ond y 

cyntaf i‟r felin... 

http://www.SaySomethinginWelsh.com/bootcamp
http://www.SaySomethinginWelsh.com/bootcamp
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Cwmni Da...... 
Cwrw Da…… 
Rygbi ar Sgrîn  
Deledu Enfawr! 

 

Stafell Gefn ar gael i’w llogi (am 
ddim i aelodau).   

Perffaith ar gyfer partïon 
penblwydd, nosweithiau codi 
arian Cymdeithas Rhieni ac 

Athrawon ac ati….. 
 

Am ragor o wybodaeth 
cysylltwch â Rob ar 

01443 491424 
 

Clwb y Bont, 85a Stryd Tâf, 
Pontypridd 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Penwythnos Cerdded y Dwrlyn 

Daeth yn arferiad i Glwb y Dwrlyn fynd 

am benwythnos i‟r de-orllewin er mwyn  

cerdded ar hyd llwybr yr arfordir - y tro 

yma ym mis Mehefin yn hytrach na 

Gorffennaf, gan aros yng Nghlwb Golff 

Tudra‟th. Prynhawn Gwener  aeth rhai 

aelodau i chwarae golf ac eraill i 

gerdded. Yna cyn cinio nos rhannwyd 

pawb i  chwe thîm ar gyfer y cwis a 

oedd wedi ei drefnu gan Gari Samuel. 

Gyda‟i gynorthwywraig “ Katrina” yn 

cadw‟r sgôr bu‟n rhaid i Gari  weithio‟n 

galed i gadw trefn yn wyneb holi a herio 

rhai o‟r cystadleuwyr. Ond gyda‟i 

awdurdod arferol, llwyddodd i lywio‟r 

cwis i‟w derfyn a  phawb, hyd yn oed y 

rhai a gollodd, wedi joio mas draw. 

   Ddydd Sadwrn, ni ellid fod wedi 

dymuno gwell tywydd wrth droedio 

llwybr yr arfordir o„r hen gaer uwchlaw 

harbwr Abergwaun i Bwllgwaelod, gan 

fwynhau picnic ar draeth Aberbach ar y 

ffordd. (Llun tudalen 4). 

   A hithau‟n bwrw‟n drwm, diwrnod 

i‟w anghofio oedd dydd Sul, felly troi 

am adre‟ fu hanes pawb yn hytrach nag  

ystwytho‟r cymalau. Diolch yn fawr i 

Ann a Gari am drefniadau‟r Clwb Golff, 

i Eleri a Ken am y daith gerdded (a‟r 

tywydd) ac i Gari a Bethan am y cwis. 

 

Swyddogion Newydd Clwb y Dwrlyn 

Fel arfer trosglwyddwyd awenau‟r Clwb 

i‟r pwyllgor newydd yn ystod y 

penwythnos cerdded. Peter Griffiths 

y w ‟ r  c a d e i r y d d  n e w y d d  a ‟ r 

ysgrifennydd yw  Ifan Roberts. 

Dymuniadau da iddynt wrth lywio‟r 

Dwrlyn y flwyddyn nesaf. Bu‟r Clwb yn 

dra llwyddiannus dan ofal y cadeirydd 

Huw Llywelyn Davies a‟r ysgrifennydd 

Ann Davies a braf yw cael cofnodi 

diolchgarwch yr aelodau am eu gwaith. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Claire ac Edryd 

Jones ar enedigaeth eu merch fach, Nia 

Jayne yn Llundain.   Llongyfarchiadau 

hefyd i Mam-gu. Mae gan  Elenid 

chwech ŵyres a dau wyr erbyn hyn. 

Bydd Nadolig yn amser drud! 

 

Anrhydeddau'r Orsedd 

Ymhlith y bobl a fydd yn cael eu hurddo 

gan Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod 

Genedlaethol Wrecsam a‟r Fro eleni 

bydd Non Evans. 

   Ganwyd Non yn Y Fforest ger 

Pontarddulais ond mae hi bellach yn 

byw ym Mhentyrch. Rhagorodd mewn 

pedwar maes gwahanol – Rygbi, Jiwdo, 

Reslo a Chodi Pwysau, gan ennill ar 

lefel ryngwladol ym mhob un ohonynt. 

Enillodd 87 o gapiau rygbi dros ei 

gwlad, gan sgorio 64 o geisiau. 

Cyhoeddodd hunangofiant, Non yn 

Erbyn y Ffactore, y llynedd. Bu hefyd 

yn amlwg ar y cyfryngau Cymraeg. Yn 

ogystal  â derbyn Urdd Ofydd Gorsedd 

y Beirdd, anrhydeddwyd Non â‟r MBE 

a r  d d e c h r a u  m i s  M e h e f i n . 

Llongyfarchiadau gwresog iddi hi. 

   Un arall a fydd yn derbyn Urdd 

Derwydd er Anrhydedd yw‟r Athro 

Gareth Roberts, am  iddo ennill Y Fedal 

Wyddoniaeth a Thechnoleg y llynedd. 

Bu Gareth yn byw ym Mhentyrch am rai 

blynyddoedd cyn symud i Fangor. 

   Da hefyd yw gallu llongyfarch Glenys 

Roberts, Llantrisant a Rhys Dafis, 

Creigiau gynt, ar eu anrhydeddau 

hwythau. 

 

Eisteddfod yr Urdd 

Mae Dewi Hughes yn brifathro balch yn 

dilyn llwyddiannau Ysgol Gynradd 

Gymraeg Merthyr Tydfil eleni eto. 

Enillodd yr ysgol y wobr gyntaf am y 

ddawns cyfrwng cymysg, a thair gwobr 

gyntaf yn yr adran Gelf a Chrefft.  Yn 

ogystal  daethant  yn ai l  yn y 

gystadleuaeth goginio a gynhaliwyd ar y 

maes - clod yn wir gan gogydd fel 

Dudley. Llongyfarchiadau iddynt i gyd. 

Salem Tonteg 
 
Gydag elfen gref o siom y derbyniwyd y 

newyddiwn trist am farwolaeth Nina 

Davies, ffrind triw i'w hardal.  Mae pawb 

groesodd lwybrau neu a fu'n cyd-gerdded 

a Nina yn cofio'i chymeriad cynnes, 

didwyll gydag hiwmor yn byrlymu trwy ei 

chyfansoddiad. Cydnabyddwyd, gydag 

arddeliad, yn ei Gwasanaeth Angladd y 

gellid dibynnu ar gefnogaeth Nina beth 

bynnag yr Achos yng Nghapel Salem, lle 

buodd yn aelod ers symud i Donteg, gyda 

Roland ei gwr, ym 1961. 

  Treuliodd Nina y rhan gyntaf o'i hoes yn 

y Rhondda a bu'n Bostfeistres ym 

Mhenygraig am ugain mlynedd. 

Cyflwynodd Lyfrgell yma hefyd ac, mae'n 

debyg, byddai Nina'n darllen pob llyfr cyn 

byddent ar gael i weddill y 

gymuned!  Bu'n ddarllenwraig bybyr trwy 

gydol ei bywyd.  Roedd ganddi dalent 

amlwg hefyd fel Cogydd gan ddefnyddio'r 

llysiau a'r ffrwythau a dyfai Roland - ei 

garddwr.  Roedd pawb yn Salem yn 

edrych 'mlaen a gwybod gallent ddibynnu 

ar gyfraniad blasus iawn o ddwylo Nina 

beth bynnag fyddai'r achlysur.  Mae'n siwr 

fod ei chyfrifoldeb fel Cynorthwywraig 

Coginio pan yn Ysgol Gyfun Rhydfelin 

wrth fodd ei chalon. 

   Uchafbwynt mawr ym mywyd Nina a 

Roland oedd genedigaeth Nicholas ym 

1964.  Mae'n bwysig cydnabod fod 

Nicholas wedi bod ac yn gyfrwng 

balchder i'w rieni a'i ardal.  Merch ei 

milltir sgwar fu Nina trwy gydol ei hoes 

ond, gyda'i hagwedd hollol ymarferol at 

fywyd, bu teithio i Ogledd Iwerddon i fod 

yn bresennol ym mhriodas Nicholas a 

Jude yn fonws gwerthfawr yn ei 

bywyd.  Y cwmwl dros y profiad oedd fod 

Roland wedi marw ym 1987.  Yn ôl 

Nicholas, yn ei deyrnged i'w Fam a 

ddarllenwyd yn ei hangladd, byddai 

Nina'n mwynhau'r "craic" yn fawr bob tro 

byddai'n ymweld a'i rieni yng nghyfraith o 

hynny ymlaen. 

  Ei Gweinidog, - ffrind agos iawn i Nina, 

- y Parchedig Peter Cutts fu â'r gofal am ei 

Gwasanaeth Angladdol gyda chyfraniad 

gan Mima Morse.   Mrs Anne Williams 

oedd yr Organydd a Threfnwyr Angladd 

Maesgwyn roddodd y gofal trylwyr am y 

trefniadau. Dymuna Nicholas a Jude estyn 

diolch cynnes i bawb am eu 

cydymdeimlad ar achlysur cyrraedd carreg 

filltir ddwys yn eu bywyd. 

   Yn ei Gwasanaeth darllenwyd "Mesur 

Dyn" gan John Gwilym Jones, - 

Pan gaiff dyn ei fesur gofynnir gan Dduw 

Nid sut y gwnaeth farw, ond sut y gwnaeth fyw. 

Nid faint a wnaeth ennill ond faint fyddai'n rhoi 

Ac a fyddai yn aros pan oedd eraill yn ffoi. . . . . . 

   Diolchir, yn wylaidd, am y fraint o gael 

adnabod Nina Davies.   
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Y Gymraeg bob tro 
 

Ydych chi eisiau i’r cyngor 
gyfathrebu â chi fel unigolyn, naill 
ai drwy lythyr neu dros y ffôn, trwy 
gyfrwng y Gymraeg? 
   Os felly, ffoniwch, anfonwch 
lythyr neu neges ebost yn nodi’ch 
manylion   

Uned Gwasanaethau Cymraeg  
Tŷ Trevithick   Abercynon   

Aberpennar CF45 4UQ . 01443  
744033  

Caroline.m.mortimer@ 
rhondda-cynon-taf.gov.uk 

www.mentercaerdydd.org 

029 2068 9888 

Mae trigolion Tonyrefail yn ffodus fod 

Thomas Morgan wedi casglu hanesion ac 

atgofion yn ystod yr 19fed ganrif.  

Cyhoeddwyd y llyfryn 'Hanes Tonyrefail' 

yn 1899. Dim ond nifer fach o'r llyfr a 
gyhoeddwyd ond yn ffodus iawn mae 

Steve Kiff wedi darganfod copi ac wedi 

ei roi ar wefan www.tonyrefail.org. 

   Roedd Thomas Morgan yn ddyn 

busnes yn Nhonyrefail a Phontypridd ac 

yn Ynad Heddwch. Bu farw yn 1890 ac 

fe'i gladdwyd yng Nghapel y Ton. Owen 

Morgan (Morien) o Bontypridd oedd yn 

gyfrifol am gasglu gwaith Thomas 

Morgan at ei gilydd a'i gyhoeddi yn 

1899.    
   Roedd Morien yn newyddiadurwr yn 

gweithio i'r Western Mail rhwng 1870 a 

1899. Roedd yn hanesydd lleol ac yn 

ymddiddori yn ac ysgrifennu am 

dderwyddaeth ac hanesion llafar. 

Hanes Tonyrefail 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577 

Ddydd Sadwrn, Mehefin 18ed, fe 

adawodd deg aelod o staff yr ysgol  a‟u 

ffrindiau, ar fws o Bontcanna i 

Aberhonddu gyda‟r bwriad o seiclo yr 

holl ffordd nôl i Gaerdydd gan ddilyn 

llwybr yr afon Tâf er mwyn codi arian i 

“Pedal Power”, elusen sy‟n darparu 

beiciau i blant a phobl sydd ag anabledd.  

Roedd hi‟n fore cynnar a‟r glaw yn 

disgyn yn drwm ond ymlaen aeth y 

daith! Gyda‟r glaw dal yn drwm a‟r 

gwynt yn chwythu‟n gryf ,  fe 

ddechreuodd y pedlo! Fe welwyd nifer o 

olygfeydd bendigedig ar hyd y daith ac 

fe wenodd yr haul hyd yn oed, nawr ac 

yn y man!  

   Yna, rhai oriau‟n ddiweddarch ac 

wedi cinio blasus yn nhafarn y “Red 

Cow” ym Mhontsticill, fe gyrhaeddodd 

pawb nôl yn ddiogel ac yn iach ym 

Mhontcanna i groeso cynnes nifer fawr 

eraill o staff a ffrindiau‟r ysgol.  

   Er mwyn ymglymu disgyblion yr 

ysgol â thaith yr oedolion, gwahoddwyd 

y plant i ddod â darnau arian i‟r ysgol ar 

y dydd Llun a llenwi amlinelliad enfawr 

o feic gyda‟r arian hynny. Bu hynny‟n 

lwyddiant mawr hefyd a rhwng 

cyfraniad y plant ac arian noddi‟r 

oedolion llwyddwyd i gasglu £1100!  

 

Yn ddiweddar, fe aeth aelodau adran iau 

Pwyllgor Eco‟r ysgol  i Neuadd y 

Ddinas i gymryd rhan yn y “Real 

Rubbish Campaign”. Gofynnwyd i‟r 

ysgolion oedd yn cymryd rhan i 

gyflwyno dawns yn seiliedig ar thema 

“werdd” a chyflwyniad Ysgol Creigiau 

ddaeth yn fuddugol! Cawsant eu 

gwobrwyo  gydag abwydfa i ardd yr 

ysgol! Llongyfarchiadau mawr iddynt! 

 

Ar Fehefin 25ain, fe fydd y Cyfnod 

Sylfaen yn perfformio yn Tafwyl. 

Diolch i‟r holl staff sydd wedi bod yn 

gweithio‟n galed i‟w hyfforddi.   

 

Mae dwy aelod o‟r staff wedi bod mor 

anffodus â thorri esgyrn yn ddiweddar – 

Mrs Kirstie Rees a Mrs Glenda Griffith. 

Rydym am ddymuno adferiad buan  i‟r 

ddwy gan obeithio y byddant nôl yn ein 

plith yn fuan iawn. 

 

Cydymdeimladau dwys 

Bu farw Mrs Sylvia Davey ddydd Llun, 

20 Mehefin 2011 yn Ysbyty Brenhinol 

Morgannwg.  Mae ganddi bedwar o 

blant ac fel darllenwyr y Tafod, cofiwn 

yn arbennig am Peter, mab Sylvia a‟i 

wraig Stephanie a‟r plant Richard ac 

Emma sy‟n derbyn Y Tafod bob mis. 

 

Llongyfarchiadau 

Mae Delun Jones yn ymgomwraig o fri! 

Bu Delun yn rhan o driawd ymgom 

Llanhari a ddaeth yn fuddugol yn yr 

E i s t e d d f o d  G e n e d l a e t h o l .  

Llongyfarchiadau mawr i ti Delun – ac 

wrth gwrs i Mari a Lowri a fu gyda ti yn 

yr ymgom. 

 

Pennaeth Newydd 

Llongyfarchiadau hefyd i Nia Downes a 

benodwyd yn Bennaeth Ysgol Gynradd 

Gymraeg Tonyrefail.  Y mae Nia wedi 

bod yn Bennaeth dros dro ers i Mark 

Rees adael bron i ddwy flynedd yn ôl.  

Y mae eisoes wedi rhoi gwasanaeth 

gwych i blant Tonyrefail – fel athrawes 

ddosbarth, dirprwy, a Phennaeth dros 

dro – ac mae‟n wych o beth ei bod wedi 

cael ei phenodi. 

Cynllun Gofal Yr Haf 

£15 y dydd 

Ysgol Melin Gruffydd 

ac Ysgol Treganna 

25/07/2011 - 02/09/2011 

 

Hwyl yr Haf 

Blynyddoedd 1 i 6 

Dydd Llun Awst 8fed  

- Dydd Gwener Awst 12fed 

Caeau Pontcanna - 10.30 - 12.25 

Parc Hayley, Ystum Taf -  

14.00 - 15.55 

Llu o weithgareddau am DDIM! 

Barbaciw, gemau dŵr, celf a chrefft, 

chwaraeon, sgiliau syrcas a llawer mwy! 

Dim angen cofrestru o flaen llaw. 

£Am DDIM  

 

Bwrlwm Berllan Deg 

Bwrlwm Nant Caerau 

1.30pm – 3.25pm  
Bwrlwm Glan Morfa 

Bwrlwm Coed-y-Gof 

10.30am – 12.25pm 

Dydd Llun Gorffennaf 25  

                 - Ddydd Gwener Awst 12 

Sesiynau chwarae am ddim! 

Ar gyfer 5 - 15 oed 

Nid oes angen cofrestru o flaen llaw- 

dim ond dod ar y diwrnod. 

Chwaraeon, celf a chrefft, coginio,  

Wii a llawer mwy! 

 

£Am DDIM  
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Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

 
Dydd Sadwrn, Gorffennaf 9  

 
Taith bws i Barc Gwledig ac 

Amgueddfa Aberdar yn y 
bore a Rhondda Fach yn y 

prynhawn.  
Am rhagor o fanylion:  

Gwilym Treharne 01443 205937   
neu John Llew  a Judith Thomas 

01443 218077. 

Problem 'da’r 
diod? 

Mae 'na ateb. 
Ffoniwch AA:  
0845 769 7555 

 

Mae cyfarfodydd 
Cymraeg 

yn eich ardal chi. 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol  
Gymraeg  

Llantrisant 

Hwyl fawr a diolch! 

Mae‟r myfyrwyr eisoes wedi ein gadael 

ni ar ôl iddynt gael tymor prysur iawn 

yn yr ysgol.  Dymunwn yn dda i Miss 

Leah Downes a Mr Rhydian Jenkins yn 

e u  g y r f a o e d d  n e w y d d !  

Llongyfarchiadau i Miss Downes ar gael 

swydd yn Ysgol Penalltau ym mis Medi. 

 

Eco-Sgolion 

Llongyfarchiadau mawr i holl blant yr 

ysgol ar ennill y faner werdd ar gyfer 

Eco-Sgolion.  Mae‟r cyngor ysgol wedi 

gweithio‟n galed o dan arweiniad Miss 

Rebecca Jones dros y blynyddoedd 

diwethaf er mwyn ennill y wobr. 

Edrychwn ymlaen i godi‟r faner tu allan 

i‟r ysgol! 

 

Trawsgwlad 

Cynhaliwyd cystadleuaeth trawsgwlad 

yr Urdd yn Ysgol Llanhari ar Fehefin 

21ain.  Aeth llond bws o blant cyffrous 

draw i‟r ysgol i gystadlu. Dyma‟r 

canlyniadau: 

Blwyddyn 6  

Beca Ellis yn 1af, Charlotte Allen yn 

3ydd. Guto Pari yn 2il. Llwyddodd tîm 

y merched a thîm y bechgyn i ddod yn 

fuddugol yn eu ras. 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 

Pont Siôn Norton  
 

1951 - 2011  
 

Ym mis Hydref eleni fe fydd Ysgol Gynradd Gymraeg 
Pont Siôn Norton yn dathlu ei phen-blwydd yn 60 

oed! 
 

Fe fydd yr ysgol yn cynnal nifer helaeth o ddathliadau a 
phartïon – ar gyfer y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr 

– rhai cyfredol a’r rhai a fu yn gysylltiedig â’r ysgol 
eisoes. 

 
Rydym yn awyddus iawn i gysylltu â chyn-ddisgyblion a 
chyn aelodau o staff, Cymdeithas Rhieni ac Athrawon a 

llywodraethwyr er mwyn cynnwys cymaint o bobl â 
phosib yn ein dathliadau. 

 
Am ragor o fanylion cysylltwch â’r ysgol: 

 01443 486838      PontSionNorton60@gmail.com 

Blwyddyn 5  

William Clapham yn 2il, Erin Pritchard 

yn 2il. Llwyddodd tîm y merched a thîm 

y bechgyn i ddod yn ail. 

Blwyddyn 4  

Grace Daunter yn 2il. Rhys Morgan yn 

2il. Llwyddodd merched blwyddyn 4 i 

ddod yn fuddugol yn y ras tîm a daeth y 

bechgyn yn 2ail. 

   Da iawn i bob un am gystadlu a diolch 

i bawb am fynd i gefnogi! 

 

Panto Gwyddoniaeth 

Daeth actorion o gwmni Theatr Kinetic 

i‟r ysgol fore Gwener, Mehefin 12fed, i 

gynnal sioe i blant yr Adran Iau.  Enw‟r 

sioe oedd „Robin Hood and the 

Withering Wood‟.  Bu‟r sioe yn 

llwyddiant mawr gyda phob un wedi 

mwynhau dysgu a gweld yr actorion 

wrth eu gwaith. 

 

Sioeau 

Mae‟r holl blant a staff yr ysgol wrthi‟n 

paratoi ar gyfer ein sioeau diwedd 

blwyddyn.  Cynhaliwyd sioe y 

dosbarthiadau derbyn ar Fehefin 23ain 

a‟r 24ain.   Braf oedd gweld amrywiaeth 

o wisgoedd hyfryd! Diolch i‟r rhieni am 

eu gwaith caled. Canodd y plant yn 

wych a chofio eu geiriau yn arbennig! 
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Gwefannau  
Cymraeg 

 
www.cymorth.com 
www.gwefan.org 
www.tafelai.com 
www.caerdydd.biz 
www.tabernacl.org 
www.menteriaith.org 
www.gwe-bethlehem.org 
www.urdd.org 
www.mentercaerdydd.org 
www.bwrdd-yr-iaith.org 
www.banglacymru.org.uk 

 

Gweithdy Bardd Plant Cymru 

Bu Dosbarth Miss Hughes wrthi‟n 

brysur yn ysgrifennu limrigau gyda help 

Dewi Pws. Roedd y gweithdai yn cael 

eu cynnal dros y we. Cafwyd limrigau 

doniol iawn ac roedd Dewi wedi ei 

blesio‟n fawr - roedd y plant wedi gwir 

fwynhau‟r profiad. 

 

Celf a Chrefft yr Urdd 

Llongyfarchiadau mawr i Lowri Jones 

Bl1 a Ffion Haf Jones Bl5  ar ddod yn 

3ydd yn yr adran ffotograffiaeth yn 

Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe eleni. 

Chwiorydd talentog! 

 

Ymweld â Pharc Ynys Angharad 

Cafodd aelodau o Gyngor yr Ysgol a‟r 

Cyngor Eco ddiwrnod wrth eu boddau 

yn blasu'r holl weithgareddau oedd ar 

gael ym Mharc Ynys Angharad yn ystod  

diwrnod dathlu „Bro Garwyr‟. 

Trawsgwlad yr Urdd 

Bu aelodau o Flynyddoedd 4, 5 a 6 yn 

c ynr yc h io l i ‟ r  ys go l  yn  ys to d 

cystadleuaeth Trawsgwlad yr Urdd. 

Daeth tîm bechgyn Blwyddyn 4 yn 3ydd 

a thîm bechgyn Bl5 yn 1af – campus! 

Diolch i‟r holl ddisgyblion wnaeth 

gymeryd rhan. 

 

Llysgenhadon 

Bu ein 2 Lysgennad sef James Williams 

Bl6 a Ffion Jones Bl5 ym Mharc 

Margan yn helpu Keith Towler, 

Comisiynydd Plant Cymru ddathlu ei 

ddegfed penblwydd yn y swydd. 

Roeddynt wedi mwynhau y gwahanol 

weithdai oedd wedi eu paratoi ar eu 

cyfer. Mae James a Ffion yn gweithio‟n 

galed yn yr ysgol i hybu gwaith y 

Comisiynydd. 

„Personal Best‟ 

Daeth Cwmni Theatre Quantum i‟r 

ysgol i gyflwyno eu sioe „Personal Best‟ 

i‟r plant o‟r Dosbarth Derbyn i 

Flwyddyn 5. Roedd pawb wedi 

mwynhau‟r ddrama a gwrando ar eu 

neges o sut i gadw‟n iach a heini.  

Ysgol Gynradd Gymraeg  
Tonyrefail 

COR
NEL

 

y 

Pla
nt 

Beth am chwythu hadau blodau 

dant y llew i ddweud beth ydy'r 

amser? Bydd dant y llew 

newydd yn tyfu ble mae'r hadau 
yn disgyn 

Yn yr haf …. 
Lliwiwch y llun 
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  C      

C R O E S A I R 

  L      

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 22 Gorffennaf 2011 

Ar Draws 

1 a 6.  Yfed, diota (4,3,3) 

6.  Gweler 1 

8.  Diystyru, gwatwar (5) 

9.  Cellweirus (5) 

10. Tâl (7) 

12. Cysgu (4) 

14.  Berwi'n araf (4) 

15. Traflyncu (6)  

18. Yr Arglwydd (3) 

19. Dihidliad (6) 

22. Edrychwch (4) 

23. Pydredig (4) 

25. Llafur, trafferth (7) 

28. O fri (5) 

29. Ewig (5) 

30. Rhyfedd (3) 

31. Cyfartal (7) 

 

I Lawr 

1. Barn derfynol (8) 

2. Talu'r pwyth (4) 

3. Pigo (5)  

4.  Mantoli pwysau (5) 

5.   Difwyno (6) 

6.   Cyn y nawn (4)  

7 a 27, Anwadal (4,4)  

11. Arglwydd, Naf (3) 

12. Twp (4)   

13. Un o ddau (4) 

15. Clwyf (4) 

16. Tua'r llawr (4) 

17. Ysgub o ŷd yn seremoni'r 

Orsedd  (8) 

1  2  3  4  5  6  7 

      8       

9             

 10  11   10     11  

   12  13  11  11    

14    13   15  16   17 

 16    18   17     

19 20   21  20   22    

21  22    23  24  24   

25  26        27   

        28     

  29           

30      31       

Atebion Mehefin 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

20. Aderyn benyw (3) 

21. Garan (enw aderyn) (2,4) 

23. Gradell (5) 

24 - 26. Datgan cynsyniad â rhywbeth  

  (5,4) 

25. Gem (4) 

26. Gweler 24 

27. Gweler 7 

1  G L A S Y G O R S  7 

B R O  R  N  E  O  E 

R  S B O R T  D I R Y M 

E 10 O 11 G  R  I 12 O  Y 

B O G E L  E 11 14 O D Y N 

W    I A D A U   M  

L O L F A    N A C A D 

 E   D I O G I    I 

A S I O   N  G E LL Y G 

R  R 19 A  I  O  Y  L 

E R G Y D  B A L O G  E 

L  I 23 A  A  Y  R I M 

32  G A R S I Y N A U   

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Awen Mai Evans 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau mawr i Nerys a Matt 

Blue ar enedigaeth Harri Owen, brawd bach i 

Macey. Fe gyrhaeddodd ar y 19eg o Fai, 

d i wr n o d  u n i o n  c y n  p e n b l w y d d 

tadcu Llantrisant yn 70 oed. 

   Mae Nerys yn ferch i Beryl a John 

Rowlands Llantrisant. Bu'n ddisgybl  

yn ysgolion Llantrisant a Llanhari. Mae'r teulu 

wedi ymgartrefu yng Nghaerfyrddin ac mae 

Nerys yn athrawes Addysg Gorfforol yn Ysgol 

Bro Myrddin.    

 

Genedigaeth arall 
Llongyfarchiadau mawr iawn i Tomos a 

Michelle ar enedigaeth eu mab bach, Cian. 

Mae Tomos, sy'n gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun 

Llanhari, a Michelle yn byw yn Llantrisant ac 

mae Cian yn wyr i John a Sue Israel ac yn or-

wyr i Noel Israel. Mae'r Israeliaid wrth eu 

boddau!  Croeso mawr i Cian. 

 

Llwyddiannau 
Llongyfarchiadau i Catrin a Bethan, merched 

Mike a Mair Edwards, Llantrisant ar lwyddo 

yn eu arholiadau gradd yn ddiweddar. Mae 

Catrin newydd dderbyn Doethuriaeth o 

Brifysgol Reading; ei thestun oedd  

Llenyddiaeth Plant. Graddiodd Bethan mewn 

Diwynyddiaeth ym Mrifysgol Bangor. 

Yn ystod ei chyfnod yno bu hefyd yn gwneud 

gwaith gwirfoddol yn adran therapyddiaeth 

galwedigaethol Ysbyty Gwynedd.  Aeth yn ei 

b laen i  a s tud io ' r  pwnc h wnn w 

ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae newydd 

raddio ddechrau'r Haf. 

 

Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad â Bethan 

Guilfoyle a'r teulu oll ar ôl iddi golli ei mam 

yn ddiweddar. Er bod ei mam yn dod o 

Lanarthne yn wreiddiol, bu'n byw ers tro byd 

yn Llanddarog lle bu'n magu teulu a chynnal 

busnes yng nghwmni ei diweddar ŵr. Roedd 

hi'n aelod yng Nghapel Seion, Drefach lle 

cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol. Roedd 

gweinidog Capel Seion, Y Parch. Wilbur 

Lloyd Roberts yn arwain y gwasanaeth a 

chafwyd cyfraniad gwerthfawr a phriodol 

gan Y Parch. Eirian Rees a fu, yn ôl ei arfer, 

yn barod iawn ei gefnogaeth. Priodol yw estyn 

cydymdeimlad nid yn unig â Bethan a'i gwr 

Mick ond a'i brawd Allan a'i wraig Janet, 

Matthew ac Alana a Daniel a Sioned. Daeth 

tyrfa hynod barchus i'r gwasanaeth, yn 

cynnwys cynrychiolaeth iach o'r gymuned leol 

ac o blith ffrindiau a chydnabod aelodau'r 

teulu. 
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Ysgol 
Gynradd 
Gymraeg 
Castellau 

Ymwelwyr 

Pob prynhawn Gwener am y tymor 

diwethaf, bu Clwb Pêl-droed Caerdydd yn 

cynnal gweithdai pêl-droed i flynyddoedd 

3-6. Mae’r disgyblion wedi bod wrth eu 

boddau yn dysgu sgiliau a thechnegau 

newydd. 

 

Ymweliadau 

Fel rhan o‟r trefniadau  pontio, bu 

Blwyddyn 6 yn prysur ymweld ag Ysgol 

Gyfun Garth Olwg. Dymunwn bob hwyl 

iddynt ym mis Medi ac estynnwn ddiolch 

iddynt am eu hymroddiad i‟r ysgol dros y 

blynyddoedd. 

   Cafwyd cyfle gwych i gymdeithasu â 

disgyblion eraill ysgolion y clwstwr yn 

ystod penwythnos Llangrannog. Er y 

tywydd gwlyb ar ddechrau‟r penwythnos, 

gwenodd yr haul ar y bore Sadwrn a 

chafwyd amser bendigedig yn gwibgartio, 

sgïo, merlota, dringo rhaffau a dawnsio yn 

y disgo! Diolch yn fawr i‟r disgyblion oll 

am ei ymddygiad gwych ac i staff yr ysgol 

am ofalu amdanynt. 

 

Pen-blwydd Hapus Ysgol Castellau! 

Mae 25ain ers i Ysgol Gynradd Gymraeg 

Castellau agor ei drysau! I ddathlu‟r 

garreg filltir hon bydd y disgyblion yn 

perfformio Pasiant yn Neuadd Lês y 

pentre‟ ar y 5ed, 6ed a 7fed o Orffennaf. 

Hoffai Uwch Dîm Rheoli'r ysgol estyn 

diolch twymgalon i holl staff yr ysgol a‟r 

GRhA a fu‟n prysur baratoi'r disgyblion ar 

gyfer y perfformiadau. 

   Byddwn hefyd yn cynnal te parti i’r 

ysgol gyfan a‟i rhieni ar iard yr ysgol yn 

ystod wythnos olaf y tymor. 

 

“Mae gan Gastellau dalent!” 

Llongyfarchiadau mawr i Jay Worley - un 

o gyn-ddisgyblion yr ysgol am ei 

lwyddiant ar y rhaglen “Britians Got 

Talent”. Mae dyfodol disglair o‟i flaen yn 

amlwg. Pob lwc iddo yn y dyfodol. 

 

Staff yr ysgol 

Ar ôl 17 o flynyddoedd o wasanaeth i‟r 

ysgol bydd Mrs Janet Rowlands yn 

ymddeol ar ddiwedd tymor yr haf. Mae 

cyfraniad Janet tuag at fywyd yr ysgol 

wedi bod yn amhrisiadwy. Ymgymera â‟i 

dyletswyddau gyda phroffesiynoldeb a 

theyrngarwch ac mae gan bawb sydd 

ynghlwm â‟r ysgol barch mawr tuag ati. 

Dymunwn ymddeoliad hapus iawn iddi. 

   Dymunwn bob hwyl i Mrs. Bethan 

Rowlands, athrawes y dosbarth Meithrin 

wrth iddi ddechrau ei chyfnod mamolaeth. 

   Dymuniadau gorau a gwellhad buan i 

Mrs Carol Minton ar ôl derbyn 

llawdriniaeth yn ddiweddar. Edrychwn 

ymlaen at ei chroesawu nôl atom ym mis 

Medi. 

   Estynnwn groeso mawr i Miss Lisa 

Goodwin i‟m plith. Bydd Mrs Janet 

Rowlands yn trosglwyddo‟r awenau fel 

Arweinydd y Dysgu yn y Cyfnod Sylfaen 

iddi ar ddiwedd y tymor. 

YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG EVAN 

JAMES 
 
Perfformiad ym Mharlwr Y Maer 

Cafodd côr yr ysgol wahoddiad i ganu 

'Hen Wlad Fy Nhadau' mewn seremoni 

arbennig ym mharlwr Maer Pontypridd. 

'Roedd y perfformiad yn un ysbrydoledig 

a gofynnwyd i'r plant ddod yno i ganu eto. 

 

Cwis Llyfrau Blwyddyn 3 a 4 

Y tîm oedd Shauna Steadman, Shauna 

Langford Hopkins, Osian Evans, Demi 

Parsons, Rhys Bracher a Tehya Townley-

Keogh. Cawsant wledd yn trafod straeon 

'Bobi Blaidd' gan yr awdures Catherine 

Jones gyda'r beirniaid a pherfformio eu 

cyflwyniad o “The Twits” gan Roald Dahl 

ar lwyfan y theatr fawr yn Aberystwyth. 

Un o uchafbwyntiau'r diwrnod oedd 

cyfarfod â'r awdures Caryl Lewis a 

sgwrsio gyda hi am ei gwaith.  Cafodd 

pawb (gan gynnwys Mrs. Dummer, Miss 

Morris a Mr. Daniels) fodd i fyw! 

   Bu rhai o blant hŷn yr ysgol mewn cwis 

llyfrau yn Aberystwyth hefyd a dyma eu 

hadroddiad: 

Taith i Aberystwyth 

Ddydd Mercher Mehefin 15fed. aeth rhai 

o blant blwyddyn 5 a 6 ar drip i 

Aberystwyth i Ganolfan Y Celfyddydau i 

gymryd rhan yng Nghystadleuaeth 

Llyfrau Cenedlaethol Cymru 2011.  

'Roeddem wedi bod wrthi'n paratoi am 

wythnosau yn darllen a thrafod y llyfr 'Ci 

ar Goll' gafodd ei addasu gan Emily Huws 

ac 'roedd yn rhaid gwneud cyflwyniad o'r 

llyfr 'Diolch Sgrwff' gan Gwen Redvers 

Jones.   

   'Roedd y profiad o gael actio ar lwyfan 

go iawn yn wych er ein bod yn teimlo 

ychydig yn nerfus ar y dechrau.  'Roedden 

ni'n hapus iawn gyda'n perfformiad er na 

wnaethon ni lwyddo i gyrraedd y brig.  

'Roedd yn hyfryd cael gweld 

perfformiadau'r ysgolion eraill hefyd oedd 

wedi teithio o bob cwr o Gymru - un deg 

saith o ysgolion i gyd!  'Rydym yn edrych 

ymlaen 'nawr i gael darllen rhai o'r llyfrau 

gwych eraill gafodd eu cyflwyno yn 

Aberystwyth. 

   Cawson ni lawer o hwyl hefyd gyda'r 

bardd enwog Myrddin ap Dafydd yn ei 

weithdy yn clywed ei farddoniaeth 

hwyliog a doniol. Ar ôl chwerthin a 

chwerthin gwnaeth e arwyddo ei lyfrau i 

ni hefyd.  Cawson ni ddiwrnod 

ardderchog fydd yn aros yn y cof am 

amser hir!  Diolch i Mrs. Robins a Mrs. 

Williams am ein hyfforddi ac i Mr. 

Greany am gyfeilio yn y cyflwyniad. 

    Siân Jones, Seren Fowler  

a Thomas Kemp. 

   Aelodau eraill y tîm oedd Ieuan Davies, 

Niamh Jenkins, Caitlin Brown, Jordan 

Vranch, Eli Phillips ac Elin Griffiths-

Warner. 

 

Gala Nofio Ysgolion Pontypridd 

Bu plant yr ysgol yn cystadlu'n frwd ym 

Mhwll Nofio'r Ddraenen Wen yn 

ddiweddar. Enillodd pob aelod o garfan yr 

ysgol fedal o ryw fath : 

Cystadleuthau'r Bechgyn - 

Blwyddyn 3 – Thomas Black, 4ydd. 

Blwyddyn 4 – Leon George, 3ydd. 

Blwyddyn 5 – Matthew Iles, 3ydd. 

Blwyddyn 6 – Ieuan Davies, 2il. 

Y Ras Gyfnewid – Mathew Iles, Elliot 

Burgess, Leon George a Ieuan Davies, 

3ydd. 

Cystadleuthau'r Merched -  

Blwyddyn 3 – Mari Fowler, 2il. 

Blwyddyn 4 – Awel Pike, 2il. 

Blwyddyn 5 – Kate Jones, 1af. 

Blwyddyn 6 – Awen Rhys, 4ydd. 

Y Ras Gyfnewid – Awen Rhys, Kate 

Jones, Clara Nuthall a Niamh Jenkins, 2il. 

   Llongyfarchiadau mawr i bawb am eu 

hymdrechion. 

 

Mabolgampau'r Clwstwr 

Ddydd Mercher Mehefin 22ain aeth 

disgyblion blwyddyn 6 y clwstwr am 

ddiwrnod o weithgareddau corfforol i 

Ysgol Gyfun Gartholwg.  Cawson nhw 

gyfle i brofi gweithgareddau newydd e.e. 

sboncen, golff, tenis a chriced. Cawson 

nhw gystadleuaeth mabolgampau gyda'r 

ysgolion clwstwr eraill a mwynheuodd 

pawb yn fawr iawn.  Diolch i Mr. 

Gwydion Lewis a Mrs. Amy Allan am 

drefnu. 

 

Gwersyll Yr Urdd Llangrannog 

Bu plant blwyddyn 6 am benwythnos yn 

Llangrannog yn sglefrio, sgio, gwibgartio, 

marchogaeth ac yn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau eraill. Cawson nhw lawer 

o hwyl, digonedd i'w fwyta a chyfarfod â 

ffrindiau newydd – ond chawson nhw 

ddim gormod o gwsg! 

 

Teithiau 

Bu dosbarthiadau 8 a 9 i'r Gerddi Botaneg 

yn Llanarthne ac aeth dosbarthiadau 10, 

11 a 12 i Fae Caerdydd ac ymweld â mosg 

i ddysgu mwy am y Mwslimiaid. 

   Bydd dosbarthiadau 3 a 4 yn mynd ar 

'bicnic' cyn diwedd y tymor. 

 

Diolch – a phenblwydd arbennig 

Diolch yn fawr a phob dymuniad da i 

Lowri Prince o Goleg Y Drindod sydd 

newydd orffen ei chyfnod cyntaf o 

ymarfer dysgu yn yr ysgol. 

   Llongyfarchiadau i Mrs. Emma Smith ar 

ddathlu penblwydd arbennig yn 

ddiweddar! 
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Llinellau ffôn Cymraeg 

Mae llawer o wasanaethau yn darparu 
llinellau ffôn Cymraeg. Ewch i 

 

www.cymorth.com  

Ysgol Castellau yn Llangrannog 

Tîm Cwis Llyfrau  lwyddyn 3 a 4 

gyda Caryl Lewis 

Ysgol Evan James 

Medalau y Gala Nofio Mwynhau Llangrannog 

Myrddin ap Dafydd gyda Tîm y Cwis 

Llyfrau Blwyddyn 5 a 6 

Côr Ysgol Gyfun Garth Olwg yn ymarfer 

Yn y Mosg 
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GILFACH 
GOCH 

 
Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 

Y Gymraeg a’r 
Crynwyr 

 

Nos Wener, 27 Mai ymwelodd Christine 

Trevett â Chymdeithas hanes lleol 

Pentyrch.  Yn ogystal â bod yn 

awdurdod ar y Crynwyr mae Christine 

wrthi’n meistroli’r Gymraeg ac yn 

aelod selog o ddosbarth Uwch Canolfan 

Cymraeg i Oedolion Morgannwg sydd 

yn cwrdd bob bore Mawrth a Mercher 

yng Ngarth Olwg. Bu’n ddigon caredig i 

ysgrifennu’r erthygl ganlynol ar gyfer 

darllenwyr Tafod Elái. 

 

Mewn pentref o‟r enw Mynwent y 

Crynwyr, rhwng Pontypridd a Merthyr 

Tudful, mae mynwent fach o‟r ail ganrif 

ar bymtheg yn eistedd ar dafod o dir 

rhwng dyfroedd  afonydd Taf a Thaf 

Bargoed. Mae George Borrow wedi ei 

ddisgrifio‟n rhamantus yn Wild Wales 

(pennod 16) a ches i fy ngeni o fewn 

hanner milltir i‟r fynwent.  Rhoddwyd y 

tir yn 1667 gan berchennog  ystâd leol 

Tir Pantannas, sef  Crynwres o 

Laneirwg.  Wedyn yn ystod y 

bedwaredd ganrif ar bymtheg fe 

ddatblygodd Treharris a‟i bwll glo yn 

agos i‟r pentref, lle mae nifer o 

strydoedd ac iddynt enwau Crynwyr 

enwog megis: Fox Street (wedi‟i henwi 

ar ôl trefnydd y mudiad sef George Fox 

tua 1650); Fell Street (wedi‟i henwi ar 

ôl y foneddiges Margaret Fell sef „mam 

Grynwriaeth‟); ac yn olaf Penn Street 

( ar ôl William Penn, sylfaenydd 

Pennsylfania  ble ymfudodd llawer o 

Gymry). Nid o achos y fynwent yn unig 

yr enwyd  strydoedd Treharris ond 

hefyd o achos F.W. Harris. Harris 

Navigation Steam Coal Company  oedd 

ei gwmni a goroesodd ei bwll glo sef 

Deep Navigation  hyd nes 1991. Crynwr 

oedd F.W. Harris yntau. 

   Ers i mi adael yr ardal yn y 

chwedegau dw i wedi dod yn hanesydd 

crefydd ac yn y nawdegau des i ‟nôl i 

Gymru er mwyn gweithio ym 

Mhrifysgol Caerdydd. Yn y cyfamser 

ro‟n i wedi datblygu diddordeb yn hanes 

Crynwrol yr ail ganrif ar bymtheg, yn 

Lloegr  ac yng Nghymru.  Pan 

ddychwelais, ro‟n i am ddysgu mwy am 

Grynwyr Cymreig. Fe ysgrifennais ddau 

lyfr ar yr ail ganrif ar bymtheg. 

Ymchwiliais i bopeth am straeon y 

Crynwyr a dysgais i lawer am 

wleidyddiaeth ac erledigaeth, hanes lleol 

a hanes Anghydffurfiaeth ac, yn 

arbennig, hanes anhygoel menywod.  

„Pobl od a pheryglus oedd y Crynwyr‟, 

ysgrifennodd Yr Athro Geraint H. 

Jenkins (o brifysgol Aberystwyth) 

unwaith. Roedd e‟n dweud y gwir er ei 

fod e‟n disgrifio‟r hanes Crynwrol yn yr 

ail ganrif ar bymtheg, a barn elyniaethus 

yr oes. 

   Ar hyn o bryd dw i’n siarad â 

Chymdeithasau Hanes Lleol (yn 

Saesneg) am Grynwyr Sir Forgannwg yr 

17 ganrif: ynglŷn ag erledigaeth a 

charchariad yn Abertawe, Merthyr ac 

yng Nghaerdydd, yn ogystal ag 

allfudiadau i Bennsylfania o ardal 

Llantrisant ac am fynwentydd, storïau 

anarferol noethder a boddi, lewder; ac 

am scandal cenedlaethol ynglŷn â 

menyw ifanc o‟r Rhath. Dw i‟n astudio 

Cymraeg yng Nghanolfan Garth Olwg 

ers 2008. Mae llawer o resymau dros 

astudio ieithoedd ond un o‟m rhesymau 

yw fy niddordeb mewn hanes. Er fy 

mod i wedi ymddeol dw i ddim yn barod 

i roi‟r ffidil yn y to, a llafur cariad yw 

ymchwilio i hanes. Felly penderfynais ei 

bod yn hen bryd i mi ddefnyddio 

ffynonellau Cymraeg. Mis diwethaf, pan 

o‟n i‟n eistedd yn y Llyfrgell 

Genedlaethol yn Aberystwyth, fe 

deimlais yn ddiolchgar i diwtoriaid 

Canolfan Garth Olwg. Ar y bwrdd roedd 

traethawd hanesyddol buddugol  

Eisteddfod Mynwent y Crynwyr 1874, 

gan I .  Craigfryn Hughes .  Yn 

ychwanegol, roedd  nodiadau gan Syr 

John Rhys sef athro cyntaf Astudiaethau 

Celtaidd yn Rhydychen a gasglodd  

chwedl enwog yr ardal oddi wrtho fe. 

Roedd y stori am Dylwyth Teg Tir 

Pantannas, ac yn iaith yr angylion yr 

ysgrifennwyd hi.                                                    

Marwolaeth 

Roedd pawb yn flin i glywed am 

farwolaeth sydyn Mrs Margaret 

Tremellin yn 82 oed.  Roedd Margaret 

y n  G yn g h o r yd d  C y mu n e d  yn 

cynyrchioli Evanstown ar Gyngor 

Ogwr. Gweithiodd yn galed dros yr 

ardal a chymerodd ddiddordeb mawr yn 

Neuadd Gymunedol Evanstown gan 

gefnogi'r holl weithgareddau yno.  Mae 

un ystafell yno wedi ei  henwi ar ei hol. 

Roedd hefyd yn Gadeirydd Cymdeithas 

y Trigolion Hŷn  ac hefyd y Gymdeithas 

Lles i 'r Henoed. Estynnwn ein 

cydymdeimlad at ei theulu yn eu 

colled. Bu'r Angladd yn Amlosgfa 

Llangrallo  dan ofal Mr Bill Phillips. 

  

Spartans 

Mae Cymdeithas y Spartans wrthi ar 

hyn o bryd yn  paratoi at ymweliad eu 

cyfeillion o Montsoreau ar lannau'r 

Loire dros penwythnos Gŵyl Banc 

Awst. Mae'r cyfnewid yma wedi parhau 

bob blwyddyn ers 1979. Dymuniadau 

gorau i'r Spartans a gobeithio y cant 

fwynhad wrth gyfarfod unwaith yn 

rhagor â'u cyfeillion o Ffrainc. 

  

Diwrnod Hwyliog 

Cynhaliwyd Dydd o Hwyl ar Gae 

Hendreforgan  ddydd Sadwrn Mehefin 

6ed. Roedd rhywbeth yno at ddant pawb 

a bu'r tywydd yn garedig iawn i'r 

gweithgareddau ar y cae. Roedd rhai 

stondinau i fewn yn y Neuadd. 

Llongyfarchiadau i Gymdeithas 

Gymunedol Gilfach Goch. 

  

Guild y Merched 

Mae Mr Ivor Mace o Dreorci yn enwog 

iawn  ym Mhrydain am dyfu 

Chrysanthemums a gwahoddwyd ef i 

fynd i  China   i  'Symposium 

Chrysanthemum'  yn Kaifenna yn 

Rhanbarth Henan. Daeth i Guild y 

M e r c h e d  i  d d a n g o s  l l u n i a u ' r 

Chrysanthemums a'r llefydd y bu'n 

ymweld â nhw. Diolch yn fawr iawn 

iddo am noson ddiddorol iawn.  

   Bu Côr Sefydliad y Merched Treorci 

yn diddanu'r Guild hefyd. Cafwyd 

Noson hyfryd o Ganeuon Cymraeg a 

Saesneg. Diolch yn fawr iawn 

iddynt.          
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

Lluniau tudalen 16 

CYNGERDD HAF 

Cynhaliwyd cyngerdd „Blas y Bae’  yn y 

Theatr Nos Iau  26 Mai, lle cafodd y 

disgyblion gyfle i berfformio‟r eitemau 

y byddent yn cystadlu arnynt  yn 

Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe 

ddiwedd y mis.  Cafwyd noson wych 

gyda thrawstoriad  amrywiol o eitemau 

gan gynnwys Côr SATB, cân actol, parti 

llefaru yn ogystal ag unawdau lleisiol a 

llefaru gan ddisgyblion o flwyddyn 7 i 

13. Roedd hi‟n noson hwylus gyda 

phawb wedi mwynhau! 

 

L L W Y D D I A N T  Y N  Y R 

EISTEDDFOD 

Llongyfarchiadau i‟r Ensemble Lleisiol 

a enillodd wobr gyntaf ac i‟r Gân Actol 

a ddaeth yn drydydd.  Llongyfarchiadau 

hefyd i‟r holl ddisgyblion a fu‟n 

cystadlu yn Abertawe drwy gydol yr 

wythnos.  Llongyfarchiadau hefyd i 

ddisgyblion yr ysgol sy‟n aelodau o 

Adran Bro Taf ar eu llwyddiannau 

niferus yn ystod yr wythnos. 

 

 

CYFARFOD FFARWELIO Â 

BLWYDDYN 13 
Ar 27 Mai cynhaliwyd seremoni 

ffarwelio â disgyblion Bl 13 yr ysgol. Er 

y bydden nhw‟n dychwelyd mewn 

grwpiau ar gyfer eu harholiadau, ac er 

bod nifer ohonyn nhw‟n bwriadu 

cynrychioli‟r Ysgol yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd yr wythnos 

ganlynol, hwn oedd y cyfle olaf i gasglu 

pawb ynghyd ar ddiwedd saith 

mlynedd! 

   C a f w y d  c y f l e  i  y ml a c i o  a 

chymdeithasu cyn dechrau‟r seremoni, 

â‟r athrawon yn gweini teisennau hufen 

a diod oer.  I ddechrau fe ddosbarthodd 

y Prif Swyddogion, Huw Blainey a 

Bethan Walkling, wobrwyon doniol i‟r 

disgyblion (a rhai o‟r athrawon!) am eu 

cyfraniadau amrywiol i fywyd y 6ed 

dros y flwyddyn, cyn i Huw ffarwelio‟n 

swyddogol â‟r disgyblion yn null rhai 

athrawon amlwg, â phawb yn eu dyblau 

wrth wrando arno‟n eu dynwared!  

Roedd Bethan wedi trefnu arddangosfa 

wych o luniau oedd yn crynhoi 

profiadau aelodau Blwyddyn 13, a‟r 

cyfan i gyfeiliant cerddoriaeth bwrpasol 

– cyfle i gofio tripiau, cyrsiau preswyl, 

alldeithiau tramor, eisteddfodau a 

chyngherddau ac, yn fwy na dim, cofio‟r 

hwyl roedd disgyblion y flwyddyn 

wedi‟i gael yng nghwmni‟i gilydd dros 

y blynyddoedd.  Erbyn diwedd y sioe 

roedd llawer o‟r gynulleidfa yn 

emosiynol iawn – yn ddisgyblion ac yn 

athrawon!  Diolchodd Nel Isaac ar ran y 

disgyblion i Huw a Bethan gan ddangos 

eu gwerthfawrogiad o‟r gwaith 

ardderchog a wnaeth y ddau a‟r 

arweiniad cadarn a gafwyd ganddynt fel 

Prif Swyddogion.  Siaradodd Mr Llyr 

Evans a Miss Menna Thomas hefyd gan 

ddiolch i holl aelodau‟r flwyddyn am eu 

cyfraniad ardderchog at lwyddiant yr 

Ysgol dros y blynyddoedd a dymuno‟n 

dda iawn iddynt ar gyfer y dyfodol. 

Terfynwyd y cyfarfod gyda gweddi dros 

ddyfodol arbennig y disgyblion gan y 

Pennaeth, Miss Morris. 

   Bydd yn rhyfedd iawn heboch chi, 

Flwyddyn 13 – pob llwyddiant yn y 

dyfodol a chofiwch alw mewn i‟n gweld 

o dro i dro! 

 

Ymweliad gan Gymdeithas Bêl-Droed 

Cymru 

Ar 17 Mehefin cafodd griw o 

ddisgyblion Bl 7 eu diddanu gan gyn 

ohebydd y BBC, Ian Gwyn Hughes, ac 

aelodau eraill o Gymdeithas Bêl-droed 

Cymru. Mae'r Gymdeithas wedi 

llywodraethu pêl-droed yng Nghymru 

yn barhaol ers 1876 ac erbyn heddiw 

mae'n gyfrifol am gynnal yr wyth tîm 

rhyngwladol.  Nod y Gymdeithas yn 

ddiweddar yw hyrwyddo statws pêl-

droed ymysg pobl ifanc Cymru.  

Gwahoddwyd y Gymdeithas i'r ysgol fel 

rhan o fenter Ysgol Iach a rhoddwyd 

cyfle i'r disgyblion sgwrsio ag Ian Gwyn 

Hughes, i  gymryd rhan mewn 

gweithgareddau yn erbyn Sbeici y 

Ddraig ac i ddangos eu doniau gyda'r 

bêl gron.  Y gweithgaredd mwyaf 

poblogaidd oedd y gôl gyfrifiadurol 

oedd yn mesur cyflymder a phŵer 

ergydion y disgyblion.  

 

Cynllun Llwybrau I’r Brig, 
Urdd Gobaith Cymru, Ysgol 

Gyfun Garth Olwg 
 

„Steddfod a Syrffio 

Yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd, 

profodd criw o ddisgyblion Blwyddyn 

12 a 13 gwrs preswyl mentrus „Syrffio a 

Diwylliant‟ !  Bu‟r criw yn aros am 

dridiau yn Llangennith, Y Gwŷr a chael 

dau ddiwrnod o wersi syrffio ar draeth 

Llangennith gan gwmni syrffio WSF, 

sy‟n darparu hyfforddwyr Cymraeg.  Mi 

wnaeth sgiliau syrffio pawb ddatblygu 

yn ystod y tridiau, a phawb yn manteisio 

ar y tonnau a‟r heulwen braf i ddatblygu 

ac yn gwthio ei hun i‟r eithaf!  Ar y 

diwrnod olaf, cyn mynd adref  aeth 

pawb i  „Steddfod yr Urdd, Abertawe 

am y diwrnod. Dyma‟r tro cyntaf i 

fwyafrif o‟r criw fynychu unrhyw 

Eisteddfod Genedlaethol, felly agoriad 

llygad i bawb. Cafwyd cystadleuaeth yn 

ystod y dydd i weld pwy fyddai‟n gallu 

cael llun gyda rhywun enwog.  Cafwyd 

lluniau gyda Mr Urdd, Sali Mali, 

Rapsgaliwn, Glyn Wise, ond dwi‟n siŵr 

mai Jarrad enillodd  wrth ddefnyddio ei 

gysylltiadau personol (tad ei ffrind!) a 

chael llun gyda‟r sylwebydd a 

Newyddiadurwr Chwaraeon Mr 

Blainey! 

 

Cwrs Arweinwyr Ifanc 

Yn ystod mis Mehefin, daeth 16 o 

ddisgyblion Blwyddyn 12 ynghyd ar ôl 

iddynt orffen eu harholiadau i fynychu 

diwrnod o hyfforddiant Arweinwyr 

Ifanc.  Yn ystod y diwrnod dysgodd y 

criw am sgiliau trefnu, pwysigrwydd 

iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal, 

amrywiaeth eang o sgiliau cyfathrebu 

ynghyd â dysgu nifer helaeth o syniadau 

newydd a gemau i chwarae gyda phobl 

ifanc.  Roedd yna gymhwyster ynghlwm 

gyda‟r hyfforddiant ac mae rhaid i bawb 

nawr ddisgwyl i weld a fuont yn 

llwyddiannus yn y gwaith! 

 

Gwirfoddolwyr y Mileniwm 

Mae nifer o ddisgyblion Blwyddyn 12 a 

13 wedi bod yn gwneud amrywiaeth o 

gyfnodau o wirfoddoli dros y ddwy 

flynedd diwethaf gydag amryw o 

fudiadau. Ond yn ddiweddar mae 5 

disgybl o Flwyddyn 13 wedi llwyddo i 

gyrraedd uchafswm GYM sef 200 awr o 

wirfoddoli yn y gymuned.  

Llongyfarchiadau i Jarrad Sainsbury, 

Elinor Rhys, Jessica Stacey, Elina 

Thomas a Bethan Walkling.  Yn bennaf 

gwirfoddoli gyda phobl ifanc wnaeth y 5 

yma, yn cynorthwyo a chyd rhedeg ac 

arwain clybiau a sesiynau i bobl ifanc.  

Yr Urdd oedd un o‟r mudiadau lle buont 

yn  gwirfoddoli.  

 

Prosiect Pontio Blwyddyn  9 

Mae 7 o ddisgyblion yr ysgol wedi bod 

yng nglŵm gyda phrosiect pontio rhwng 

yr ysgol ac Ysgol Gyfun Y Preseli yn 

Sir Benfro dros y flwyddyn ddiwethaf.  

Rhan olaf y prosiect oedd tridiau yng 

Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn . Mi 

wnaeth criw o Flwyddyn 12 mynychu 

hefyd, fel rhan o‟u profiad gwaith.  

Dyma‟r profiad cyntaf i nifer o wersyll 

yr Urdd Glan-llyn, a chafwyd profiadau 

o gerdded afon, canŵio, dringo, dysgu 

sgiliau gwersylla, cyfeiriannu ynghyd a 

mwynhau golygfeydd godidog wrth 

ymyl y gwersyll. Rwy‟n siŵr fod y daith 

yma wedi rhoi blas iddynt ar Lan-llyn ac 

mi fyddant yn ôl eto cyn diwedd eu 

cyfnod yn yr ysgol! 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Criw'r Gan Actol 

Fe aeth Tîm Athletau‟r Ysgol i Lecwith 

i gystadlu yn erbyn ysgolion arall De 

Cymru.  

 

Pêl-rwyd 

Braf oedd cael croesawu Ysgol Gynradd 

Dolau draw i chwarae pêl-rwyd ar 

brynhawn Mawrth, 14eg o Fehefin. 

Collodd y ddau dîm o un gôl. Edrychwn 

ymlaen at ein gêm nesaf yn erbyn Ysgol 

Gynradd Pont Sion Norton.  

Blwyddyn 5 

Dyma blant dosbarth Mr 

Meredith yn arddangos eu 

gwaith batik.  Cafodd y plant y 

profiad o weithio gydag artist o 

Affrica sef Martha Musonza.   

 

Ymweliadau  

Daeth Mr Till i ymweld â‟r 

dosbarth Derbyn i ddangos y sgil 

o adeiladu wal. Mae‟r plant wedi 

bod yn dilyn y Thema „Stori a 

Chwedl‟, ac wedi astudio‟r stori 

„Y Tri Mochyn Bach‟. Roedd 

nifer o blant yn awyddus i gael 

tro, ac ers hynny, maen nhw 

wedi bod yn adeiladu sawl wal 

gan ddefnyddio blociau pren, 

tywod a dŵr.   

 

Ffair Haf 

Diolch i'r Gymdeithas Rieni ac i 

bawb a ddaeth i'n Ffair Haf. 

Gwnaed elw o £1234.63. Roedd 

amrywiaeth hyfryd o stondinau 

gan gynnwys stondin ar 

„Fasnach Deg‟.  

Eisteddfod 

Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu‟n 

cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr 

U r d d  y n  A b e r t a w e  e l e n i . 

Llongyfarchiadau estynedig i Mali 

Widgery a ddaeth yn drydydd yng 

nghystadleuaeth „Dawnsio Disgo 

Unigol‟. 

Llangrannog 

Treuliodd plant Blwyddyn 5 a 

Blwyddyn 6 benwythnos hwylus yn 

Llangrannog yn ddiweddar. Diolch i`r 

plant am ymddwyn mor dda, a diolch i`r 

staff ag aeth gyda nhw. 

Sioe bypedau 

Mwynheuodd bawb yn y Cyfnod 

Sylfaen sioe bypedau „Cwilt Sion‟ yn 

ddiweddar. 

Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i dîm cr iced 

Blwyddyn 4 am ddod yn 2il yng 

nghystadleuaeth Criced yr Urdd. 

 

Llongyfarchiadau i‟r tîm criced a 

gystadlodd yng nghystadleuaeth „Criced 

Dragon Sports‟ ar gae criced Miskin 

Manor. 

Fe fydd Bridie Lynch sef hyfforddwraig 

tenis o glwb Tenis Llantrisant yn helpu 

gyda Chlwb Tenis yr ysgol ar nos 

Fawrth nes ddiwedd y tymor. 

Llongyfarchiadau i Dîm Rygbi‟r 

Ysgol a ddaeth yn 3ydd yng 

nghystadleuaeth Rygbi‟r Urdd. 

Diolch enfawr hefyd i Mr Dean Evans 

o Korbuild am noddi cit newydd sbon 

i‟r ysgol. 

Dosbarth 7 Iolo gyda Sbeici y Ddraig 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg  

Garth Olwg 

Mr Till yn dangos y sgil o adeiladu wal  

Mali Widgery 


