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Bws a Phas a 
Phererindod dau o 

Bentyrch 
 

I godi arain ar gyfer  Cronfa'r To 

Eglwys Dewi Sant, Caerdydd, bu Cyril a 

Margaret Hughes ar berindod i'r chwe 

Eglwys Gadeiriol yng Nghymru. Dyma 

eu stori - 

   Gyda’r cardiau-cyfarch i’r chwe 

Eglwys Gadeiriol a rhoddion plant yr 

Ysgol Sul o gerdyn arbennig a dwy 

gragen Iago yn ddiogel yn ein sachau-

teithio trymion (ac enw Eglwys Dewi 

Sant, Caerdydd, yn amlwg ar draws y 

ddwy sach), fore Gwener, 19 Medi, 

dyma gychwyn ar fws cynta‟r bore o 

Bentyrch i Eglwys Newydd ac oddiyno i 

Landaf. 

   Yn ein cyfarfod wrth borth y 

Gadeirlan roedd y Wardeniaid, Rhys 

Jones a Delyth Davies a Karl Davies, 

Cadeirydd yr Is-bwyllgor Codi Arian, 

a‟r  ddau Warden hefyd yn ein hebrwng 

i‟r safle-bws ar gyfer ein taith, i orsaf-

bysiau Caerdydd, (a chael ein noddi tra 

ar y bws gan Lis Miles, yr actores!). 

Parhad ar dudalen 7

Tîm Rygbi Ysgol Castellau 2011-12 (capten Huw Ward) cyn eu 

gêm yn erbyn Gwaunmiskin. Ennill o 8 cais i 3 

Margaret a Cyril Hughes gyda'r Canon 

Val Rowlands yn Llanelwy 

Ym mhen draw’r enfys… 

(Ysgol Gynradd Pont Siôn Norton 

 yn 60 oed) 

 

Yng nghil y mynydd rhwng llechweddau llwyd 

lle trawodd enfys a gadael ei hôl, 

mae deffrofa‟r synhwyrau‟n glir trwy‟r glwyd. 

Gwelir bloedd yn bistyll wrth sgorio gôl 

a chlywir lliwiau lleisiau‟n canu cân 

a‟r nodau i‟w teimlo‟n dân gwyllt drwy‟r nen, 

ac ar dafodau‟n ddiamwntiau mân 

tywynna‟r iaith a‟i cheinder o bob pen. 

Ac yn glyd drwy‟r glwyd, gwelaf eto grwt 

yno‟n ymbalfalu i ganfod ei hun, 

yn cropian drwy‟r iard cyn dianc o‟i glwt 

a dilyn yr enfys, wrth dyfu‟n ddyn, 

i‟r ochr draw lle roedd llais. O fod yn fud, 

roedd yntau‟n barod i wynebu‟r byd. 

 

Aneirin Karadog 

Dathlu 60 oed ym 
Mhont Sion Norton 

Mr Alun Williams, cyn-bennaeth Ysgol 

Pont Sion Norton, yn dadorchuddio 

murlun a'r gyn-bennaeth, Dorothy Todd, 

gyda Sali Mali.  Rhagor ar dudalen 7. 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 2 Rhagfyr 2011 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

24 Tachwedd 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 

Cwis 
gyda  

Gary Samuel 
 

8.00yh  
Nos Fawrth, 8 Tachwedd  

Clwb Rygbi Pentyrch 

 
Am wybodaeth 

ffoniwch 029 20890040 

 

    Cangen y Garth 
 

Dr Gethin Ellis, 

 Cardiolegydd   
Dydd Mercher  8.00yh   

Nos Fercher 

 9 Tachwedd  

Y Ganolfan, Efail Isaf   
Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

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 

CYLCH 

CADWGAN 

 

 

 

 

 

 

  

Idris Reynolds 
Yn siarad ar y testun “Dic” 
Nos Wener, 4 Tachwedd  

am 8.00.o’r gloch 
Yn y  

Ganolfan, Tabernacl,  
Efail Isaf 

CYMDEITHAS 
GYMRAEG 
LLANTRISANT A’R 
CYLCH  
 
 
Cylch Cadwgan 
Nos Wener, 4 Tachwedd am 8.00 
Idris Reynolds 
yn siarad ar y testun “Dic” 
Yn y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf 
 
 
Nos Iau, 1 Rhagfyr am 7.30. 
Cwmni Theatr Bara Caws yn 
cyflwyno 
“C’mon Midlaiff” 
Yng Nghanolfan  Gartholwg 
 
 
Nos Wener, 16 Rhagfyr am 7.00. 
*Cinio Nadolig*  yn The New 
House, Thornhill, Caerdydd.   
 

TAL AELODAETH: 
£5  y teulu; £2.50 unigolyn 

Gwybodaeth bellach: 
John Llewellyn Thomas 
johnllewt@hotmail.com 

01443 218077 

mailto:johnllewt@hotmail.com
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Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Malu Geiriau !! 

Scrabble a Sgwrs Sesiwn blasu ar 

Ddydd Mercher 9fed o Dachwedd am 

10.30 yb, yn caffi Parc Gwledig 

Cwmdâr, Aberdâr.  Dewch i fwynhau 

gêm o sgrabl Cymraeg, paned a sgwrs 

yn rhoi'r cyfle i chi ymarfer eich 

Cymraeg! Am fwy o fanylion 

cysylltwch ag Ifan ar 01443 482555 neu 

Catrin ar 07500878289 Croeso i 

ddysgwyr o bob lefel a siaradwyr rhugl! 

 

Parti Nadolig y Porth 

Parti Nadolig y Porth Dydd Sadwrn, 

Tachwedd 19eg ym Mharc Treftadaeth 

Cwm Rhondda, Trehafod rhwng 10.00 – 

4.00.    

Gweithgareddau, perfformiadau, 

stondinau crefftau Nadolig : mynediad 

yn rhâd ac am ddim  

Gyda Sesiwn stori a chân Gwenda 

Owen a Bethan Nia  

Dewch i weld Siôn Corn yn ei 

Ogof  (Bydd rhaid i chi archebu i weld 

Siôn Corn o flaen llaw: £4.00 Plentyn 

£1.00 Oedolyn) Mae hyn yn cynnwys 

anrheg i‟r plentyn  

   I archebu lle ar daith Sion Corn, 

ffoniwch y Parc Treftadaeth ar  01443 

682036. 

 

Cyfarfod Blynyddol y Fenter 

Nos Fawrth Tachwedd 22ain yng 

Nghlwb Rygbi Abercwmboi.  Bwffe 

Cyri i ddilyn !! 

   Ceir sesiwn arbennig ar y cyfryngau 

newydd a fel gallant gael eu defnyddio 

er mantais i ni‟r Cymry ac yn 

gymunedol. 

   Siaradwyr gwadd : Huw Marshall, 

sylfaenydd Radio‟r Cymry ( Gorsaf 

Radio newydd ar gyfer y we),  Gari 

Slaymaker ( cyflwynydd Bwletîn BBC 

Radio Cymru) a Daniel Glynn o gwmni 

Damage. 

   Hefyd cyfle i gyfrannu at ffilm !! 

Dewch yn llu. 

‘Delweddau cynnil’ 
  
Roedd Eisteddfod y Cymoedd yn 

llwyddiannus a hyd at 250 o bobol yn 

Neuadd Ysgol Lewis i Ferched yn 

Y s t r a d  M y n a c h  y n  g w y l i o ‟ r 

cystadlaethau nos Wener, Hydref 14. 

Diolch i bawb, gan gynnwys y plant a‟r 

bobol ifanc, yr athrawon, y trefnwyr, yr 

a r we i n yd d io n ,  y  b e i r n i a id ,  y 

cyfeilyddion, y gofalwr am eu cyfraniad 

ac i‟r cynghorau a‟r mudiadau am eu 

cefnogaeth ariannol.  

   Enillydd y Gerdd heb fod dros 50 

llinell oedd Martin Huws o Ffynnon 

Taf. Dywedodd y beirniad, y Prifardd T 

James Jones, fod cerdd Ffactor 40 yn 

„llawn o ddelweddau cynnil‟ a‟i fod yn 

llwyr deilyngu‟r wobr. 

  Fflamau  
 

Wrth y ford mae‟r fflamau‟n 
goleuo‟n hwynebau,  
y canhwyllau‟n filwyr balch.   
  
Daliwn ein dwylo‟n dynn,  
y tonnau‟n llio‟r traeth  
a syllwn ar y môr llonydd  
wedi ei gloi gan wrthglawdd. 
  
I gyfeiliant tincial y gwydrau,  
sibrydwn hen gyfrinachau,  
aildanio‟r ffiws. 
  
„Beth sy‟n bod?‟ 
„Dim.‟ 
„O‟s ...‟ 
  
Mae pawb yn troi eu pennau  
am fy mod ar hast  
drwy ddrws „Dihangfa,‟ yn cilio o‟r 

gelyn. 
  
Mae hi fel ddoe, y môr yn dawel, 
heb wynt nac awel. 
Ugain mlynedd yn ôl 
draw ar draeth pell 
daeth yr adar o uffern 
i mewn i „myd 
a‟i rwygo gan ergydion, 
a‟r rhai ar y dec 
yr oedd y tes yn eu hanwesu  
a losgodd yn gols. 
  
Gwynt y cig eidion 
o‟r gegin bum seren 
yw eu cnawd yn digoni. 
  
Ar draws y blynyddoedd  
mae‟r taflegryn yn treiddio‟r 

amddiffynfeydd,  
y tanio‟n atseinio,  
y fflamau‟n ffrwydro,  
ffiws ddiorffwys, creithiau‟n gegrwth. 
  
Fe ges i‟n hala i gadw‟r heddwch. 

GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Cyfarfod Blynyddol 

Menter Caerdydd 
  

Dymuna Menter Caerdydd estyn 

gwahoddiad i chi ddod i glywed am 

ddatblygiadau dros y flwyddyn 

ddiwethaf yn ogystal  

â rhannu syniadau a gweledigaethau 

am y flwyddyn i ddod. 

 

Dydd Iau 10fed  

Tachwedd 2011 7.30 

Yn Swyddfa'r Fenter 
42 Lambourne Crescent 

Cardiff Business Park 

Llanisien 

CF14 5GG 

Salsa Ciwba 

Dosbarthiadau hwyliog a diddorol yn 

Neuadd Y Pentref, pob nos Iau am 7.15 

yr hwyr. Mae'r gwersi yn addas i 

ddechreuwyr neu i ddawnswyr profiadol 

o bob oed. 

 

Beiclehem 
Na nid cam sillafiad. Dydd Sul Hydref 

23ain bydd dau o ffyddloniaid 

Bethlehem yn seiclo o Aberhonddu i 

Gaerdydd. Rhodri Jones ac Alwyn 

Harding Jones yw'r seiclwyr dewr ac 

maent yn cymryd rhan yn y daith 

noddedig i godi arian i'r 'Stafell Fyw. 

   Os hoffech eu noddi, buasai'r ddau yn 

falch iawn o glywed gennych. 

 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Martin Huws, 

Ffynnon Taf ar ei orchest yn Eisteddfod 

y Cymoedd yn ddiweddar. 

www.mentercaerdydd.org 

029 2068 9888 
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Gwerthiant teisennau a jam 
Neuadd yr Eglwys, Creigiau     

Sad 19eg Tach  10yb-12 

Dewch am baned a sgwrs a phrynu 

teisen neu bot o jam  

Cyngor Ysgol  

Y plant yn gwisgo fel môr ladron ar 

gyfer dathlu Diwrnod T Llew Jones 

Coginio yn Ysgol Tonyrefail 

Y Miwni, Pontypridd – 08000 147111 Tachwedd 22ain – 10.00yb + 1.00yp Tachwedd 23ain – 10.00yb + 1.00yp Tachwedd 24ain – 10.00yb + 1.00yp  Tachwedd 25ain – 10.00yb + 1.00yp + 6.30yp 

Elen Eira, merch 

fach Kate a Gethin 

(Tudalen 6) 

Ysgol Castellau 

Delun Jones (canol rhes gefn) yn Costa Rica  

Dathlu 60 Ysgol Pont Siôn Norton 

Arddangosfa 

 

 

Martyn 

Geraint a 

Jake 

Thomas 

Balwns y dathlu a'r cacen 

Gwasanaeth y Dathlu 

Elw at BanglaCymru, elusen 
lleol sy'n helpu plant gyda 
phroblemau wynebol yn 
Bangladesh.  

http://1.bp.blogspot.com/-NNXnBNtrYGk/TpW7-08QsDI/AAAAAAAAPj8/wreBYMXOv6U/s1600/Project+groups+079.jpg
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Llinellau ffôn Cymraeg 
 

Mae llawer o wasanaethau 
yn darparu llinellau ffôn 

Cymraeg. Ewch i 
 

www.cymorth.com  
i gael y rhifau ffôn. 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577 

YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG 

CASTELLAU 
 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg  
Tonyrefail 

Ffair Nadolig - Cylch 
Meithrin Pentre'r 

Eglwys, Pentre'r Eglwys 
 

Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ein 

Ffair Nadolig ddydd Sadwrn, Rhagfyr 3 

2011 rhwng 11:30yb a  2:00yp.  Bydd 

digon o luniaeth yn ogystal â detholiad o 

stondinau yn gwerthu llyfrau, crefftau a 

theganau plant.  Hefyd digon i 

ddiddanu'r plant, megis paentio 

wynebau a twba lwcus.  Dewch i ymuno 

â ni am ychydig o hwyl y Nadolig.  

Mynediad am ddim.  Cyfeiriad: Neuadd 

y Plwyf, Main Road, Pentre'r Eglwys 

CF38 1PY (07896119107 bore yn unig.) 

Castellau yn Y Gymuned 

Ymweliad â‟r Ganolfan Gydol Oes 

Ddydd Llun 26ain o Fedi, aeth 

blynyddoedd 4,5 a 6 i weld perfformiad 

o lyfr Roald Dahl – “BFG” yn Y 

Ganolfan Gydol Oes. Diolch i‟r 

disgyblion am eu hymddygiad gwych yn 

ystod yr ymweliad. 

 

Capel Castellau yn croesawu’r 

cynhaeaf 

Bu dosbarth Y Tâf yn brysur dros yr 

wythnosau diwethaf yn creu gwaith celf 

bendigedig er mwyn addurno‟r capel 

lleol ar gyfer y gwasanaeth cynhaeaf. 

Buon nhw'n creu gwaith collage, 

lluniadu a chreu lluniau ar y cyfrifiadur. 

Diolch i Miss Hudson a Mrs Davey am 

gefnogi‟r disgyblion. 

 

Diwrnod T.Llew.Jones 

Daeth criw gwahanol o ddisgyblion i 

Ysgol Castellau fore dydd Mawrth, 11eg 

o Hydref! Er mwyn dathlu diwrnod un o 

awduron enwocaf Cymru, T. Llew. 

Jones, gwisgodd pob disgybl ac ambell i 

athrawes, fel môr-leidr. Cafwyd 

diwrnod o weithgareddau cyffrous a 

byrlymus. Diolch i‟r athrawon am 

drefnu diwrnod bendigedig i‟r 

disgyblion. 

 

Llyfrau, llyfrau a mwy o lyfrau! 
Bu ffeiriau llyfrau diweddar yr ysgol yn 

llwyddiannus dros ben. Daeth Y Cyngor 

Llyfrau a Siop y Bont, Pontypridd i 

gynnal stondin yn ystod prynhawn 

croesawu rhieni newydd ar brynhawn 

dydd Llun yr 2il o Dachwedd, a ffair 

lyfrau Scholastic yn ystod y 17eg a 

18fed o Hydref. Diolch o galon i Mrs. 

Gillard a Mrs. Maisey am redeg ffair 

Scholastic unwaith eto. 

 

Da nnedd di sg la ir  disgy bl io n 

Castellau! 

Ar y 18fed o Hydref, daeth y deintydd i 

ymweld â dosbarthiadau Sali Mali, Jac 

Do a Jac y Jwc er mwyn codi 

ymwybyddiaeth y disgyblion o sut i 

gadw‟i dannedd mewn cyflwr da. 

 

Cyngor Ysgol 

Cynhaliwyd etholiadau yn yr ysgol i 

blant Bl 1 – 6 i ethol cynrychiolwyr i 

fod ar y Cyngor Ysgol. Daeth y 12 

canlynol i‟r brig sef-  Bl1 Megan Lilly a 

Jenny Rose, Bl2 Sophie a Rhys G, Bl3 

Bethan a Rhys, Bl4 Cameron a  Jack , 

Bl5 Dylan a Ioan, Bl6 Callum a 

Llewellyn. Llongyfarchiadau mawr 

iddynt. 

 

Llysgenhadon Comisiynydd Plant 

Cymru 

Llongyfarchiadau i Ffion Jones Bl6  ac 

Alice Kelly Bl5 ar gael eu hethol yn 

Llysgenhadon i  Keith  Towler , 

Comisiynydd Plant Cymru.  

 

Penwythnos yn Llangrannog 

T r e u l i o d d  4 4  o  d d i s g y b l i o n 

Blynyddoedd 5 a 6 benwythnos pleserus 

iawn yng ngwersyll yr Urdd yn 

Llangrannog. Er gwaethaf y glaw 

cafodd pawb amser wrth eu boddau yn 

mwynhau‟r gweithgaredd. Diolch yn 

fawr i Miss Hughes, Miss Wyn Jones, 

Mrs Withey a Miss Owen am wirfoddoli 

i edrych ar ôl y plant. 

 

Diwrnod T.LLew Jones 

Cynhaliodd yr ysgol ddiwrnod o 

weithgareddau i gofio am yr awdur a‟r 

bardd T.LLew Jones. Roedd y 

dosbarthiadau wedi mwynhau creu ffeil 

o ffeithiau amdano,  ymysg nifer o 

weithgareddau eraill. 

 

Wythnos Cadw’n Iach 

Cafwyd wythnos lwyddiannus yn dathlu 

ein „Wythnos Cadw‟n Iach‟. Roedd y 

dosbarthiadau wedi cynnal nifer o 

wahanol weithgareddau gan gynnwys – 

ymweld â‟r siop ffrwythau, sesiwn 

gylchedau yn y Ganolfan Hamdden, 

gweithdy coginio yn Capel Farm o dan 

ofalaeth Cymunedau‟n Gyntaf a llu o 

weithgareddau eraill. 

 

Clybiau Ysgol 

Eto eleni mae‟r clybiau ar ôl ysgol i‟r 

Adran Iau yn profi yn boblogaidd iawn. 

Mae‟r  Clwb Dawnsio Stryd yn cael ei 

gynnal gyda chymorth E3. Mae cyfle 

hefyd i‟r plant fynychu yr Urdd, Clwb 

Cadw‟n Iach a‟r Clwb Celf. 

 

Noson Phil a Natasha Doyle 

Diolch yn fawr iawn i Phil a Natasha 

Doyle (sy‟n gyn-ddisgybl)  am gynnal 

noswaith o adloniant i godi arian i‟r 

Delun yn Costa Rica 

Mae Delun Jones bellach yn Costa Rica 

lle mae‟n gwneud gwaith cadwraethol 

gyda chrwbanod môr.  Cawn ei hanes yn 

y Tafod ar ôl iddi ddod adre ond os 

ydych am wybod mwy am y gwaith y 

mae hi a‟r bobl ifainc eraill yn ei wneud, 

gell ir  d i lyn y blog ar  ht tp:/ /

raleighcostarica.blogspot.com.  Delun sy 

yn y crys T gwyn yng nghanol y rhes 

gefn (llun tudalen 4). 

 

Cylch Meithrin Tonyrefail 

Llongyfarchiadau i un o staff y Cylch, 

Angharad Spooner a‟i gŵr Nik, ar 

enedigaeth Eli, brawd bach i Verity sy 

wedi graddio o‟r Cylch i Ysgol gynradd 

Gymraeg Tonyrefail erbyn hyn. 

   Cynhelir bore Hwyl y Nadolig ar 9 

Rhagfyr yn y neuadd rhwng 9.30am-

11.30am.  Croeso i bawb, gan gynnwys 

Siôn Corn. 

ysgol. Llwyddwyd i gasglu bron i 

£1,000. Diolch yn fawr i aelodau y 

Gymdeithas Rhieni am eu gwaith caled 

er budd yr ysgol. 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Siôn a Ceri 

Llewelyn, Ffordd y Capel ar enedigaeth 

mab bach. Ganwyd Iago Gwyn yn 

Ysbyty Brenhinol Llantrisant ar Hydref 

13eg. 

   Llongyfarchiadau hefyd i Gethin a 

Kate ar enedigaeth merch fach yng 

Nghaerwysg. Mae Mam-gu a Tad-cu, 

Judith a John Llewelyn Thomas, 

Nantcelyn wrth eu boddau gyda‟u 

hwyres fach gyntaf, Elen Eira. Cyfnither 

i Gruffudd, Osian, Steffan a Dafydd 

Alun. (Llun tudalen 4). 

 

Arddangosfa Arlunio 

Cynhaliwyd Arddangosfa Arlunio yn 

Neuadd y Pentref o nos Wener, Medi 

30ain tan brynhawn Sul yr ail o hydref. 

Braf oedd cael croesawu‟r arddangosfa 

yn ôl i‟r pentref ar ôl toriad o ddwy 

flynedd. Arddangoswyd gwaith o safon 

unwaith eto gan amryw o artistiaid lleol. 

Mae‟n syndod fod cymaint o dalent o 

fewn yr ardal. Arddangoswyd gwaith 

diddorol gan ddisgyblion rhai o‟r 

ysgolion lleol hefyd, felly fe fydd 

dyfodol yr arddangosfa‟n ddiogel yn 

nwylo‟r bobl ifanc yma. 

 

Cylch Cadwgan 

Cynhaliwyd cyfarfod o Gylch Cadwgan 

yn y Ganolfan yn Efail Isaf, nos Wener, 

Hydref 7fed. Hywel Gwynfryn oedd y 

siaradwr gwadd a chawsom noson i‟w 

chofio yn ei gwmni. 

   Soniodd am y cyfle a gafodd i feithrin 

ei dalent pan oedd yn hogyn ifanc yn Sir 

Fôn yn adrodd talpiau o‟r Beibl ar ei gof 

yn y capel. Bu hefyd yn actio pan yn 

grwtyn mewn dramâu radio a daeth o 

dan ddylanwad y Meistr ei hun, Charles 

Williams. 

   Aeth yn ei flaen i drafod sut yr aeth ati 

i ysgrifennu cofiant Hugh Griffith, yr 

actor enwog o Fôn. Gan ddefnyddio 

llythyrau, adolygiadau, dyddiaduron a 

lluniau a fenthycodd gan nai yr actor fe 

aeth Hywel ati i gofnodi‟r hanes yng 

ngeiriau‟r actor ei hun. Hyn sydd yn 

gwneud y gyfrol hon yn unigryw gan 

ddod â‟r actor Hugh Griffith yn fyw o 

flaen ein llygaid. Noson arbennig. 

Diolch Hywel. 

 

Y TABERNACL 

Gwasanaeth Cynhaeaf 

Roedd Sul, Hydref 16eg yn Sul 

Diolchgarwch yn Y Tabernacl. Lowri 

Gruffudd oedd llywydd yr Oedfa a bu 

plant yr Ysgol Sul yn cyfrannu i‟r 

gwasanaeth. Gwahoddwyd y plant a‟r 

aelodau i gyflwyno rhoddion o fwydydd 

tun a phecynnau bwyd er mwyn creu 

hamperi ar gyfer pobl ifanc anghenus yr 

ardal. Ceir cymorth y gwasanaethau 

cymdeithasol i‟w dosbarthu cyn y 

Nadolig. Ar ôl yr Oedfa aeth y 

gynulleidfa i‟r Ganolfan i gael paned ac 

i brynu nwyddau o‟r Siop Fasnach Deg. 

 

Swper y Cynhaeaf 

Nos Sadwrn, Tachwedd 12fed fe fydd 

aelodau Eglwys y Tabernacl yn cynnal 

Swper Cynhaeaf a Noson Gymdeithasol 

yn neuadd y pentref. Cofiwch sicrhau 

eich tocyn. 

 

Merched y Capel 

Ansefydlog a diflas oedd y tywydd ar y 

pumed o Hydref. Roedd yr aelodau wedi 

bwriadu cerdded yn ardal Llyn y Rhath 

yng Nghaerdydd. Daeth nifer fach o‟r 

merched ynghyd, ond aros o amgylch y 

bwrdd coffi yn y caffi ger y llyn 

wnaethon ni a chael clonc a rhoi‟r byd 

yn ei le. 

   Ein cyfarfod nesaf fydd ymweliad â‟r 

Amgueddfa Genedlaethol ddydd Iau, 

Tachwedd 10fed am 11 o‟r gloch. Cawn 

ein tywys o amgylch yr Amgueddfa gan 

Ann Saer. 

 

Trefn yr Oedfaon Mis Tachwedd 

Tachwedd 6. Oedfa Gymun dan ofal ein 

Gweinidog 

Tachwedd 13. Oedfa Hiraeth am 

Heddwch  

Tachwedd 20. Oedfa Deuluol 

Tachwedd 27.  Allan James 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Bws a Phas a Phererindod 

Llongyfarchiadau i Margaret a Cyril 

Hughes ar gwblhau eu pererindod ar fws  

o gwmpas  Eglwysi Cadeiriol Cymru er 

mwyn codi arian ar gyfer Cronfa‟r To, 

Eglwys Dewi Sant , Caerdydd. Dyna 

ddull gwreiddiol  a blaengar iawn o 

gefnogi achos da. Darllenwch hanes y 

daith ar dudalen 1 a 7.     

 

Diolch 

Hoffai Gwyneth a'r teulu, Lôn y Fro, 

ddiolch yn ddiffuant i bawb am yr holl 

gefnogaeth a'r cymorth a dderbyniasant 

adeg eu profedigaeth. Mae colli gŵr a 

thad yn gadael gwacter ond, yn sicr, 

mae gwybod bod y gymdeithas leol yn 

gefn yn eu cynnal trwy'r cyfnod anodd 

hwn. 

 

Milton Ble? 

Rhyfedd yw ffyrdd y tywysydd lloeren! 

Y dydd o'r blaen, „roedd slamar o lori 

dramor wedi aros yn y man mwyaf 

anhwylus - lle mae Pentyrch yn troi yn 

Heol Goch. Roedd y ciw o gerbydau i 

ddau gyfeiriad yn tyfu wrth y funud. Yn 

sedd y gyrrwr, ar ochr chwith y cab, 

roedd llanc ifanc penfelyn yn syllu'n 

ddryslyd ar ei fap a'i bapurau. Er 

gwaetha'r gawod law, arhosodd un o'r 

pentrefwyr i gynnig cyfarwyddyd iddo. 

Cwestiwn cyntaf y gyrrwr oedd "Milton 

Keynes?" 

 

Clwb y Dwrlyn 

Cafwyd noson agoriadol lwyddiannus 

iawn  i raglen Clwb y Dwrlyn ddechrau 

mis Hydref yng Nglwb Rygbi  Pentyrch. 

“Y Grug” oedd yn diddanu‟r gynulleidfa 

niferus – Heather Jones, Sioned Mair a 

Sian Jones   a mawr fu‟r mwynhad.    

Coron ar y cyfan oedd datganiad  

teimladwy Heather o “Colli Iaith.”  

Bron na ellid cyffwrdd yr emosiwn yn 

yr ystafell. Dewch i ymuno â ni nos 

Fawrth Tachwedd 8 pan fydd Gary 

Samuel yn trefnu cwis a gynhelir, eto, 

yn y Clwb Rygbi. 

 

Acapaela 

Mae nifer o gyngherddau diddorol iawn 

yn cael eu cynnal yn ACAPELA yn 

ystod yr Hydref ac yn eu plith, nos 

Wener, Hydref 14, „roedd Llyr Williams 

yn perfformio. Mae Llyr bob amser yn 

ein gorfodi i eistedd i fyny a gwrando ac 

yn sicr fe wnaeth hynny  ym Mhentyrch 

wrth iddo chwarae Sonata Appassionata 

Beethoven, yna darn hyfryd a 

ysgrifennwyd yn arbennig ar ei gyfer 

gan Geraint Lewis sef Anatiomaros,  yn 

ogystal â darnau allan o Années de 

Pelegrinage gan  Liszt. Cyfoethogodd 

sylwadau Geraint Lewis a  Llyr ei hun y 

profiad o  wrando ar ei chwarae 

athrylithgar. Ar ddiwedd y noson, nid 

rhyfedd bod y gynulleidfa ar ei thraed 

yn galw am  ragor a phawb yn hapus 

iawn  i wrando ar yr “encores.” 

 

Dyweddiad 

Llongyfarchiadau gwresog i Heledd  

Morris ac Elgan Davies ar eu 

dyweddiad. Mae Heledd yn ferch i 

Bronwen a Jim Morris ac yn athrawes 

yn ysgol Bro Eirwg tra bod Elgan yn 

gyfrifol am y Clwb Carco yng 

Nghaerdydd. Dymunwn yn dda i‟r ddau. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Rhiannon a Chris 

Matthews, Cefn Llan ar enedigaeth eu 

merch fach, Brecon Mali. Mae Gruff, 

sy‟n mynd i Ysgol y Creigiau a Hywel 

yn  hoff iawn o‟u chwaer fach newydd. 
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Oherwydd problemau traffig yng 

nghyffiniau Casnewydd, prin hanner-

awr oedd gyda ni yno i ddringo‟r rhiw 

serth o‟r orsaf-fysiau i Eglwys Gadeiriol 

Gwynllyw a nôl cyn dal y bws nesaf i 

Gwmbrân ac oddiyno ar daith dau fws 

arall i Aberhonddu. Cyrraedd y 

Gadeirlan honno mewn da bryd a chael 

croeso cynnes yno gan Y Tad Michael 

Thomas (mab y Cyn-Archddiacon, Bill 

Thomas). 

   O Aberhonddu ar fws i Bontsenni cyn 

newid i deithio ar un o fysiau bach 

cartrefol y wlad i Lanymddyfri a‟r 

gyrrwr a‟n cyd-deithwyr yr un mor 

gartrefol! Dal bws arall i gyrraedd 

Caerfyrddin am 7 y nos a threulio‟r 

noson yno cyn teithio i Dyddewi fore 

trannoeth. 

   Rhaid oedd newid bws yn Hwlffordd 

cyn cyrraedd Tyddewi. Cawsom groeso 

arbennig gan y Canon Dorian Davies, Y 

Barchedig Siân Jones a Rebecca, 

Ysgrifennydd y Deon, a hwythau‟n 

mynegi eu balchder ein bod yno ar 

bererindod ar yr union adeg y mae‟r 

gwaith yn mynd rhagddo i adfer creirfa 

Dewi Sant. Ac fel pererinion, fe‟n 

tywyswyd i‟r gilfach arfaethedig a‟n 

harwain mewn gweddi gan Dorian 

Davies. Bydd y greirfa orffenedig yn 

gyrchfan bwysig, unwaith eto, i 

bererinion y cenedlaethau a fydd. Cyn 

ymadael, cyflwynwyd cyfraniad i ni, ar 

ran y Gadeirlan, tuag at ein Cronfa-codi-

arian. 

   O Dyddewi, nôl i Hwlffordd ac yna, ar 

wahanol fysiau i Aberteifi,  Aberaeron 

ac  Aberystwyth i dreulio‟r  nos Fawrth 

yno. Fore Mercher rhaid oedd wynebu 

taith bedair awr i Fangor ac wedi newid 

bws yng Nghaernarfon, dyma gyrraedd 

y Gadeirlan. Oherwydd salwch y Canon 

Tegid Roberts, y cyn-Ddeon Trefor 

Evans oedd yno i‟n derbyn a‟n croesawu 

yn llawen. Treulio noson bleserus gyda 

Siôn, y mab, a‟i deulu yn Llandwrog , 

cyn teithio tua‟r dwyrain i Lanelwy ar 

daith pedwar bws fore Iau. Yno, yn 

disgwyl amdanom, roedd y Canon Val 

Rowlands, Ficer y Gadeirlan, yn llawn 

edmygedd ohonom wrth i ni gwblhau 

ein pererindod. 

   T e s t u n  e d m y g e d d  h e f y d  a 

gwerthfawrogiad oedd diwyg y cerdyn-

cyfarch dwy-ieithog a gyflwynwyd i 

bob Cadeirlan ar ran ffyddloniaid 

Eglwys Dewi Sant. Ein diolch i Rhys 

Ysgol Pont Siôn Norton 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 

deulu Michelle Williams o Gilfynydd. 

Bu farw‟n sydyn ddechrau Mis Hydref. 

Roedd Michelle yn fam i Sadie a Shay, 
dau o ddisgyblion yr ysgol ac roedd hi‟n 

weithgar gyda‟r gymdeithas rieni a phob 

amser yn barod i roi help llaw drwy fynd 

ar dripiau ysgol gyda‟r plant. Bydd yna 

fwlch mawr ar ei hol yn yr ysgol a‟r 

gymdeithas leol. 

 

Ymweliadau Addysgol 

Bu Blwyddyn 3 a 4 ar ddau drip yn ystod 

y mis diwethaf. Aethon nhw i 

Techniquest fel rhan o‟u hastudiaethau 

gwyddonol ar y planedau ac i Sain 
Ffagan ar gyfer eu thema hanesyddol. 

 

Dathlu 60 Mlwyddiant 

Cafwyd wythnos lwyddiannus iawn yn 

dechrau ar Hydref 10fed pan oedd yr 

ysgol yn dathlu ei phenblwydd yn 60 

oed. Trefnwyd amryw weithgareddau, 

gan gynnwys chwaraeon yng Nghanolfan 

Chwaraeon Abercynon i CA2 a chadw‟n 

heini wnaeth y plant ifancaf o dan 

arweiniad „Heini‟ o S4C. Ar y dydd 

Mercher cynhaliwyd gwasanaeth dathlu 
yng Nghapel Coedpenmaen, a 

gwahoddwyd dau gyn-bennaeth i 

annerch y plant, sef Mrs Dorothy Todd a 

Mr Alun Williams. Cynhaliwyd parti 

dathlu ar y dydd Iau a chafodd bob 

plentyn gyfle i ollwng balŵn coch, gwyn 

neu wyrdd i‟r awyr. Roedd y balwnau 

hyn wedi ei labelu gydag enwau‟r plant a 

chyfeirad yr ysgol. Ar y Dydd Gwener 

cynhaliwyd diwrnod agored yn yr ysgol. 

Croesawyd nifer fawr o bobl i‟r ysgol 
gan gynnwys cyn-athrawon, cyn- 

ddisgyblion, cyn-rieni, rhieni presennol a 

ffrindiau. Daeth cyn-ddisgyblion, Martin 

Geraint i ddiddanu‟r plant drwy‟r dydd a 

Jake Thomas i ddangos y Cwpan Rygbi 

Swalec. Cafwyd ymweliad hefyd gan 

Sali Mali a dadorchuddiodd Mr Alun 

Williams furlun ar wal iard yr ysgol.  

   Ar y nos Wener, cafwyd noson o 

ddathlu yn Neuadd Llechwen yng 

nghwmni staff presennol, cyn-aelodau‟r 
staff, cyn-benaethiaid, disgyblion cyntaf 

yr ysgol a chyn-ddisgyblion eraill, 

aelodau‟r gymdeithas rieni a 

llywodraethwyr yr ysgol. Diolchwn i gyn

-ddisgyblion Berwyn Pearce a Bethan 

Lynne am eu cyfraniad drwy gân i 

ddiddanu‟r gwesteion. 

   Diolch yn fawr i bawb a fu’n rhan o 

baratoadau‟r dathlu ac am helpu i wneud 

yr wythnos yn un lwyddiannus a 

bythgofiadwy. 
  Ysgrifennodd  un o’n cyn-ddisgyblion, 

Aneirin Karadog,  soned i Ysgol Pont 

Siôn Norton. Gweler ar dudalen 1. 

Jones am arolygu ei dylunio a‟i 

hargraffu ac i‟r Parchedig Dyfrig Lloyd, 

ein Ficer, am y neges oddi mewn yn 

ogystal â chysylltu ymlaenllaw â staff y 

Cadeirlannau ynglŷn â‟n hymweliadau. 

Mentrodd y Ficer fwrw amcan sawl 

milltir y byddem wedi eu teithio, ond at 

y rhif hwnnw gallwn fentro ychwanegu 

o leiaf drigain milltir arall. Cawsom fod 

y bysiau i gyd yn gweu i mewn ac allan 

drwy‟r stadau-tai ar gyrion pob tref; yn 

troi i mewn i feysydd  parcio arch-

farchnadoedd ac ysbytai ac ambell 

ysgol; i mewn i ganol llu o bentrefi ar 

fin y ffyrdd a theithio sawl milltir o‟r 

ffordd fawr i sawl pentre fel 

Llansadwrn, Aberporth a Chei Newydd. 

Yn ystod ein holl deithiau bu gyrrwyr y 

bysiau yn hynod o gwrtais a pharod i‟n 

helpu. Ni allwn ond edmygu eu sgiliau 

wrth lywio eu cerbydau o amgylch 

llawer o strydoedd a lonydd arswydus o 

gul! 

   Bu’n gryn dipyn o waith i drefnu’r 

bererindod ac mae ein dyled yn fawr i 

staff gyfeillgar Traveline Cymru am y 

wybodaeth a oedd ei hangen arnom: 

„roedd y wybodaeth yn gywir a‟r bysiau 

i gyd yn brydlon. Ar waethaf rhai bysiau 

llai cyfforddus na‟i gilydd, bu‟r teithio 

yn fendithiol ac yn ddifyr tuhwnt a‟r 

gwmniaeth yn ddiddorol, ac wrth gwrs, 

roedd y teithiau oll yn rhad ac am ddim i 

bobl o‟n hoed ni. 

   Gyda’n diolch diffuant ni’n dau i 

aelodau Eglwys Dewi Sant am eu holl 

ymdrechion i gasglu nawdd i‟r 

bererindod, swm sylweddol a fydd yn 

chwyddo Cronfa‟r To. A diolch 

arbennig iawn i Mari (3 oed)  o 

Dremeirchion am ei nawdd o £5 i ni 

wrth ein bod yn mwynhau paned 

brysiog mewn caffi yn Llanelwy ar 

ddiwedd y daith – a darganfod fod ei 

thaid yn gefnder i Gwynn Matthews, un 

o‟n haelodau ffyddlon. 

Margaret a Cyril Hughes 

 

Bws a Phas a 
Phererindod  

 
(Parhad o dudalen 1) 

Baner Eglwys Dewi Sant ar gefn 

bagiau Margaret a Cyril 



8     Tafod Elái       Tachwedd 2011 

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. 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg 

Llantrisant 
 

Llangrannog 

Caswom benwythnos llwyddiannus 

iawn unwaith eto yng Ngwersyll yr 

Urdd Llangrannog eleni.  Gadawodd 

disgyblion blwyddyn 5 a 6 yr ysgol fore 

ddydd Gwener, 24ain o Fedi yn gyffro i 

gyd.  Cawsant gyfle i gymdeithasu gyda 

phlant ysgolion eraill yn yr ardal.  Braf 

oedd gweld y plant yn cymdeithasu‟n 

dda gyda‟i gilydd.  Dechreuodd y 

gweithgareddau mwy neu lai yn syth.  

Wedi iddynt gwblhau rhai o‟r 

gweithgareddau, cawsant noson o 

gemau potes a thwmpath; yn sicr roedd 

rhai yn fwy eidddgar i ddawnsio nag 

eraill!  Yn dilyn yr epilog yn hwyrach, 

roedd hi‟n amser gwely.  Er hynny, bu‟r 

plant a‟r athrawon ar ddihun tan oriau 

mân y bore, gan fod rhai yn rhy gyffrous 

i gysgu!  Roedd plant bach cysglyd wedi 

ymuno â‟r athrawon amser brecwast, 

ond pob un yn barod i ddechrau ar 

weithgareddau‟r dydd. Yn hwyrach y 

noson honno, roedd y plant yn gyffro i 

gyd tra‟n paratoi am y disgo ac yn wir  

gwelsom dalentau dawnsio‟r plant! Yn 

sicr roedd pob un wedi mwynhau‟r 

gweithgareddau, o‟r sgio i‟r gwibgartio 

i‟r nofio, gan gynnwys y cwrs rhafau 

uchel newydd er fod rhai yn poeni 

ychydig am hyn.  Cyrhaeddom nôl yn yr 

ysgol brynhawn ddydd Sul, gyda phawb 

yn barod am seibiant yn sicr.  Diolch i‟r 

holl staff a fynychodd y cwrs; Mr S. 

Williams, Mrs L. Veck, Miss S. 

Williams, Mrs B. Woodward, Mrs E. 

Burrows a Miss Ff. Jones.   

 

Ymweliad Dr Siân Lloyd 

Bu Dr Siân Lloyd yn ymweld â 

disgyblion blwyddyn 4 i ddysgu am y 

corff.  Cawsant gyfle i wrando ar 

straeon Dr Lloyd ac i edrych ar yr offer 

meddygol oedd ganddi.  Bu rhai yn 

feddygon am y prynhawn yn gwrando ar 

galonnau rhai o‟r „cleifion‟ ym 

mlwyddyn 4.   

 

Trip blynyddoedd 3 a 4 

Aeth disgyblion o flynyddoedd 3 a 4 ar 

drip i ddysgu am y Celtiaid ar Hydref 

12fed ac Hydref 13eg.  Aethant i‟r 

Amgueddfa Genedlaethol yn y bore lle 

cawsant gyfle i edrych ar arteffactau a 

chymryd rhan mewn gweithdy „Bedd 

Milwr Celtaidd‟.  Yn dilyn hyn, aethant 

nôl ar y bws a draw â nhw i Sain Ffagan 

i‟r hen bentref Celtaidd.  Cafodd y plant 

gyfle i wrando ar stori gan Mr Ken 

Brass i l  sydd  yn archeo legydd 

proffesiynol.  Yn sicr, roedd pob un 

disgybl a‟r staff wedi mwynhau, 

Gwasanaeth Cynhaeaf 

Fore ddydd Gwener, Hydref 14eg, 

gadawodd disgyblion blynyddoedd 1 i 6 

yr ysgol i fynd  i eglwys Bethel ym 

Mhontyclun ar gyfer ein gwasanaeth 

Cynhaeaf.  Roedd y plant yn gyffro i 

gyd, yn enwedig y plant ym mlwyddyn 

1 i ymweld â‟r eglwys. Llenwodd y 

plant yr eglwys.  Cawsant gyflwyniad 

gan Peter Idris Taylor, Pastor yr eglwys 

a braf yw dweud fod y plant  i gyd wedi 

gwrando‟n astud arno.  Adroddodd rhai 

o blant flwyddyn 6 hanes y cynhaeaf, 

gyda darlleniad o‟r Beibl a dweud 

gweddi.  Gofynom yn garedig am help 

wrth y rhieni i gyfrannu bwyd at 

ymgyrch Banc Bwyd Pontyclun.  

Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a 

gyfrannodd, gan ein bod ni wedi casglu 

dros 200kg o fwyd, sydd yn arbennig!  

Dros gyfnod y Cynhaeaf, casglodd Banc 

Bwyd Pontyclun dros dunnell o fwyd.   

Brysia wella, Brei! 

Dymuniadau gorau am wellhad llwyr a 

buan i Brian Davies dderbyniodd 

lawdriniaeth ar ei ysgwydd yn 

ddiweddar. Yr hen rygbi yna! Brei - 

taset ti ond yn dod draw o dan y rhaff at 

ferched Aqua-aerobics fore Mercher mi 

fasai'r hen ysgwydd yn stwytho 

ynghynt! 

  

Hwré Mr D.J.! 

Aled Robins rwyt ti'n seren! Wythnos 

neu ddwy yn ôl cafodd Aled y cyfle i 

fod yn Dd.J. y bore ar sioe 'Dafydd a 

Caryl' ar Radio Cymru - ac mi roedd e'n 

wych! Yn hollol gyfforddus ei gyflwyno 

- hyd yn oed wedi creu 'rap'! 

Llongyfarchiadau mawr - mae 'na 

ddyfodol i ti! 

  

Merched y Wawr 

Daeth criw da o ferched ynghyd i 

fwynhau croeso cynnes iawn Kathy 

Gittins yn ei siop ddillad anhygoel yn y 

Bontfaen. Cafwyd ychydig o hanes 

cefndirol hynod ddifyr Kathy - a 

gwydraid o win - cyn mentro i gribinio'r 

rheiliau dillad bendigedig. Ac yn wir 

ddigon - roedd rhai o'n merched yn 

edrych cystal ag unrhyw fodel yn nillad 

hyfryd yr hydref. Daeth llawer un oddi 

yno wedi cael eu plesio yn arw. Diolch 

Kathy am y croeso - a 'dw i'n siwr y 

bydd ambell un yn dychwelyd yna'n 

rheolaidd! 

Llawenydd Llangrannog! 

Y Cam Cyntaf – Y Daith! 

Ar y 19eg o Fedi, cyrhaeddodd plant 

Dosbarth 6 yn llawn cyffro i‟r ysgol 

oherwydd diwrnod ein taith i 

Langrannog oedd hi! Roedd pawb wedi 

pacio ac yn ysu i fynd, pan gyrhaeddodd 

y bws yr ysgol yn barod i‟n cludo ni 

yno. Roedden ni ar y bws am ryw dair 

awr hir cyn i ni, yn gyffrous iawn, weld 

yr arwyddion cyntaf am y Gwersyll.  

 

Yr Ystafelloedd 

Pan gyrhaeddom ni‟r gwersyll, aethom 

yn syth i‟n hystafelloedd. Roeddent yn 

blaen iawn ond yn gyfforddus. Roedd 

hyd yn oed cawod a thŷ bach yn ein 

hystafelloedd!  

 

Y Gweithgareddau 

Wedi i ni ddadbacio, aethom i‟r neuadd 

i glywed y rheolau ac i gael bwyd cyn 

mynd at ein gweithgaredd cynta‟ sef y 

sgio. Roedd yn wych! Ar ôl gorffen, 

aethom at ein gweithgaredd mwya‟ 

gwlyb sef y nofio! Dwi‟n siwr bod pawb 

wedi mwynhau chwarae pêl-droed dŵr 

hefyd. Roedd y pwll mor boeth â bath! 

I‟r neuadd chwaraeon nesaf i wneud 

gweithgareddau adeiladu tîm a chwarae 

gemau pêl (Llun tudalen 16). 

Gweithgaredd newydd yn Llangrannog 

oedd y cwrs rhaffau uchel. Roedd pawb 

wedi mwynhau yn bendant – roedd yn 

werth pob ceiniog o‟r £100,000! 

Cawsom ein rhoi mewn i grwpiau yn ôl 

ein taldra i farchogaeth. Roedd yn 

ddoniol gweld ein ffrindiau ar gefn y 

ceffylau – roedd ambell un hyd yn oed 

yn crio! Rhoddodd y beiciau modur y 

wên yn ôl ar ein hwynebau! Rydym ni‟n 

credu‟n bendant bod angen mwy o 

ymarfer ar rai ohonom cyn cael 

trwydded yrru go iawn!!  

   Cawson lawer o hwyl a sbri yn y 

gwersyll ger y lli. Diolch i Mrs Evans, 

Mr Balbini a Mrs Jones am ofalu 

amdanom.                     Gan Elin Preest,  

George Shewring a Ffion Jones 
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YSGOL GYNRADD 
GYMRAEG EVAN 

JAMES  

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Clwb Rygbi Gilfach Goch 
Braf gweld ein tìm cyntaf mewn 4ydd 

safle yng nghyngrair 1 Dwyrain Undeb 

Rygbi Cymru ar ôl 6 gêm galed.  

Enil lwyd 4 al lan o‟r  6  gyda 

buddugoliaeth enwog dros Beddau.  Y 

tro diwethaf i Gilfach fod yn fuddugol 

dros Beddau oedd 22 mlynedd yn ôl.  

Bu dathliadau mawr yn y clwb wedi‟r 

gêm hon.  Ond yn anffodus mae 

anafiadau gwael wedi bod i rai 

chwaraewyr yn barod gyda Nathan 

Walters ac Adam Priday wedi gorfod 

cael llawdriniaeth bydd yn cadw nhw 

bant o‟r cae am rai misoedd.  Yn ogystal 

â llwyddiannau‟r tim cyntaf, mae‟r ail 

dim, y Ieuenctid a‟r timoedd iau – sy‟n 

cynnwys tim y merched wedi cael 

dechrau da i‟r tymor. 

 

Mae parti mawr i ddod yn fuan gydag 

un o‟r aelodau hena, ffyddlon ac 

adnabyddus y clwb ac i rygbi‟r ardal i 

ddathlu penblwydd 80 oed.  Mr Jenkin 

Jenkins yw‟r enw ond Jinx i bawb sy‟n 

ei adnabod.   

Teithiau/Ymweliadau 

'Rydym yn ddiolchgar iawn i Guradur 

Amgueddfa Pontypridd Mr. Brian 

Davies unwaith eto am fod yn barod i 

helpu dosbarthiadau'r Adran Iau wrth 

ddechrau gwaith ar eu themau 

hanesyddol newydd am y tymor. Aeth 

dosbarthiadau 13 ac 14 draw i'r 

Amgueddfa i ddysgu mwy am Gartrefi a 

chael sesiwn ymarferol o drin a thrafod 

arteffactau. Bu dosbarthiadau 8 a 9 ar 

daith o gwmpas Pontypridd yn chwilio a 

dysgu llawer am hanes Evan James a 

James James trwy gyfeirio at hen 

luniau'r cyfnod, ymweld â Gardd Goffa 

Evan James, astudio'r gofgolofn yn y 

parc ac edrych ar blac sy'n dynodi safle 

gweithio a byw Evan James. 

   Cafwyd cyfleoedd i ddosbarth 10 

drafod 'Tân Mawr Llundain' a dyddiadur 

Samuel Pepys. Roedd y plant wedi bod 

yn brysur yn paratoi cwestiynau ar gyfer 

yr ymweliad. Bu Mr. Davies yn sôn am 

waith yn y pyllau glo yn ystod Oes 

Fictoria gyda dosbarthiadau 11 ac 12. 

'Roedd cryn ddiddordeb yn yr 

arteffactau ddaeth draw o'r amgueddfa 

sef gwahanol fathau o fwyellau torri 

tyllau a glo. 

 

Dathlu Diwrnod T.Llew Jones 

Cafodd plant yr ysgol gyfle i ddathlu 

g wa i t h  T . L l e w J o n e s  y n  e u 

dosbarthiadau wrth greu cloriau eu hoff 

lyfr, darllen a chyd-adrodd cerdd, trafod 

ei fan geni a llu o bethau eraill. 'Roedd 

pawb yn ddiolchgar i Mr. Daniels am 

ddosbarthu pecyn o syniadau ac am 

drefnu ffair lyfrau yn y neuadd lle 'roedd 

cyfle i'r plant brynu llyfr gan eu hoff 

awdur. 

 

Taith i 'Techniquest' 

Mwynheuodd dosbarthiadau 8 a 9 daith 

i 'Techniquest' i barhau â'u gwaith 

ymchwilio i Olau. Cafwyd Sioe Olau ac 

'roedd cyfle i'r plant ymuno yn y 

gweithgareddau, holi ac ateb a gwylio 

tân gwyllt lliwgar yn cael eu greu gan 

ddefnyddio mathau gwahanol o 

bowdwr.   

 

Gwasanaethau 

Mae cyfle bob tymor i wahanol 

flynyddoedd ddangos eu doniau 

cerddorol a thro blwyddyn 6 oedd hi y 

tymor hwn. Dewisodd Elin Griffiths-

Warner ganu'r piano a Charla Martin 

ganu'r allweddell  - perfformiodd y 

ddwy yn benigamp o flaen llond 

neuadd. Da iawn, chi ferched. 

C a w s o m  w a s a n a e t h  h y f r y d 

Diolchgarwch a Mr. Daniels yn trafod 

pwysigrwydd 'Diolch'. 'Roedd y neuadd 

wedi ei haddurno'n addas - diolch i Mrs. 

Gillian Frowen unwaith eto. Cafwyd 

cyfle i drosglwyddo arian gasglwyd ar 

gyfer Diolchgarwch ac yn ystod y 

flwyddyn i'n helusen am y flwyddyn sef 

'Reaching Out' . Rhoddwyd siec 

anrhydeddus o dros £400 i Le Than fydd 

yn ymweld â Fietnam cyn y Nadolig. 

Edrychwn ymlaen  at ei groesawu yn ôl 

i'r ysgol gyda hanesion a lluniau yn 

dangos sut y bydd yr arian yn cael ei 

wario.  

 

Mr. Nicholas Daniels, Dirprwy 

Bennaeth yr ysgol ac un o'r 

disgyblion Ioan Evans yn cyflwyno 

siec i Le Than  

Elin Griffiths-Warner a Charla 

Martin yng ngwasanaeth offerynnol 

yr ysgol  

Plant dosbarth 8 o 

flaen cofgolofn 

Evan James a 

James James ym 

Mharc 

Ynysangharad. 

Gweithgareddau 
Mae dosbarthiadau 3 i 7 wedi bod yn 

brysur unwaith eto.  Mae plant 

dosbarthiadau 3 a 4 wedi bod yn coginio 

bara; a dosbarthiadau 5, 6  a 7 wedi cael 

parti penblwydd 'Rala Rwdins' fel rhan 

o'u thema 'Dathliadau'.  

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Emily Fullard Jones 

sydd wedi bod yn rhan o sioe “The 

Lion, The Witch and The Wardrobe” yn 

y Miwni ym Mhontypridd.  'Roedd 

Emily yn actio tri chymeriad gwahanol 

– tipyn o gamp. Da iawn ti Emily.  
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COR
NEL

 

y 

Pla
nt 

Jac a’r Goeden Ffa  

Mae Cwmni Martyn Geraint a Theatrau 

Rhondda Cynon Taf yn cyflwyno 

pantomeim Cymraeg ar gyfer y teulu 

oll. 

   Unwaith eto, mae Cwmni Martyn 

Geraint, mewn cyd-gynhyrchiad gyda 

Theatrau Rhondda Cynon Taf, wrthi‟n 

paratori ar gyfer y gaeaf! Gan ddechrau 

ym mis Tachwedd, fe fyddan nhw ar 

daith gyda‟r pantomeim newydd sbon – 

Jac a‟r Goeden Ffa (Jack and the 

Beanstalk).  Yn dilyn llwyddiant y 

„Lamp Hudol‟ (Aladdin) ym 2010, 

mae‟r sioe hudolus hon yn sicr o 

ddiddanu pobl o 3  i 103. 

    Yn ystod y sioe  bydd y gynulleidfa 

yn cynorthwyo Jac i oresegyn llu o 

broblemau ac i ddianc o sefyllfaoedd 

amhosib yng Ngwlad y Cawr er mwyn 

priodi merch y Sgweiar newydd.  Bydd 

y sioe yn llawn o chwerthin a chanu 

gyda cherddoriaeth newydd a chaneuon 

poblogaidd Martyn Geraint. 

    Mae‟r cast yn cynnwys: Carys John 

(Jac), Martyn Geraint (Jim, brawd Jac), 

Lisa Marged Anna, (merch y Sgweiar), 

Meilyr Sion (Y Sgweir) a Dion Davies 

(Ploppy, Mam Jac a Jim). Martyn 

Geraint yw awdur y sioe, sy‟n cael ei 

chyfarwyddo gan Angharad Lee.  

   Ar ôl y sioeau llynedd, cafodd ymateb 

da iawn gan y gynulleidfa. Dwedodd 

Sian Elin o Harlech,  

“Sioe wych fel arfer i‟r plant a‟r 

oedolion! Pawb wedi mwynhau – „Dolig 

wedi cyrraedd!” 

   Mae Martyn Geraint yn edrych 

ymlaen at y daith ond yn gobeithio am 

dywydd da,  

   “Roedd yr ymateb i‟r panto yn wych 

llynedd a gobeithio gewn ni‟r un 

gefnogaeth eto eleni. Roedden ni'n 

ffodus iawn i berfformio drwy'r holl eira 

- er fe gollon ni'r rhan fwyaf o'n 

cynulleidfa ar ein noson gyntaf ym 

Mhontypridd, a chwpwl o ddiwrnodau 

yng Nghaernarfon a Phwllheli!  Yna ges 

i ddamwain car ar ia du cyn sioe 

Casnewydd - ond "the show must go 

on" - a diolch i'r cast, y criw a'r 

gynulleidfa fywiog, roedd hi'n sioe dda 

hefyd !” 

   Mae‟r panto hefyd yn addas i 

ddysgwyr.  

 

Y Miwni, Pontypridd – 08000 147111 

Tachwedd 22ain, – 10.00am + 1.00pm 

Tachwedd 23ain, – 10.00am + 1.00pm 

Tachwedd 24ain, – 10.00am + 1.00pm  

Tachwedd 25ain, – 10.00am + 1.00pm + 

6.30pm 

Croesair 

Nofio 
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C R O E S A I R 

  L    
 

 

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 16 Tachwedd 2011 

Ar Draws 

1.  Rhygnu yn y dannedd (6) 

4.  Cols Marwor (6) 

7.  Berwi'n araf (4) 

8.  Twtio (6) 

9.  Pwrpas (3) 

10. Methu (5) 

13.  Bargod (5) 

15. Gwrthod mynd (5)  

17. Tynnu to (2-3) 

18. Gorchfygu (5) 

20. Didwyll (5) 

23. Mesur prawf (5) 

26. Ffwlbri (3) 

27. Gwir (6) 

28. Hwyl (4) 

29. Ar deler (6) 

30. Nudden (6) 

 

I Lawr 

1. Cais ffurfiol (6) 

2. Cenedl (6) 

3. Eiddil (5)  

4.  Rhan o frawddeg (5) 

5.   Ymchwil ynglŷn â sain 

 mewn iaith (6) 

6.   Sboncio (6)  

10. Lwcus (5)  

11. Enw bachgen (5) 

1  2   3 3 4   5  6 

             

7     8        

   11 10      9   

   12 10  11  12 13    

13 14       15   16  

13  14  17         

18  19      20  21  22 

    23 24  25      

26    23         

  27      22 28    

             

29       30      

Atebion Hydref 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

12. Di-oed (5)   

14. Usuriaeth (3) 

16. Teimlad cynhyrfus  (3) 

18.  Uchder (6) 

19. Esbonio (6) 

21. Ymgeisio (6) 

22. Targed (6) 

24. Chwyth (5) 

25. Math o goeden (5) 

 

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 

 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Rhiannon Price 

1 G 1 E 2 B 3 P 4 U 5 C 7 

C L E B A R  E I R L Y S 

7 O  E  O 8 N  DD  T 9 

FF W R 11 U G A I N  P U R 

10 T  P  A  S  M  N  

D Y F A L  C E D E N O G 

13  14 B  A  L  L    

C O L Y N N U  LL Y F N U 

17 E  DD  W  C  N 19 I  

B R I  H A E L S  O N I 

21 F  C  D  O 22 C  N  

B E G E R A  FF O N I A D 

30 L  N  L  I  U  U  

Genedigaeth. 
Llongyfarchiadaui i Gethin White a‟i 

bartner Danielle sydd yn byw ym 

Mrynsadler, ger Pontyclun, ar enedigaeth 

eu merch fach, Dora, ddechrau mis 

Hydref. Mae Margaret a Steve White wrth 

eu boddau gyda‟r statws newydd o fod yn 

nain a thaid am y tro cyntaf. Dymuniadau 

gorau i chi i gyd. 

 

Cydymdeimlad. 
Newyddion trist a gawsom am farwolaeth 

mam Enid Hughes o Despenser Avenue 

Llantrisant.  Roedd yn 94 oed. 

Bu mam Enid, sef  Morfydd Davies yn 

byw yn Llundain ers 1955. Roedd yn 

enedigol o Frynaman ond fe symudodd i 

Lundain gyda‟r teulu, pan gafodd ei gŵr 

swydd fel canwr gyda  chwmni opera 

Covent Garden. Bu Enid yn ffyddlon 

iawn, yn ymweld â‟i mam yn gyson yn 

Swydd Hampshire lle‟r ymgartrefodd ers 

peth amser mewn carterf nyrsio. Bydd 

bwlch mawr ym mywyd Enid nawr mae‟n 

siwr, ond bydd ganddi lu o atgofion melys 

i leddfu‟r tristwch. 

   Estynnwn ein cydymdeimlad i Enid a 

Geraint, hefyd chwaer Enid, Iona. 

 

Gwellhad buan 

Bu Gerwyn White o Donysguboriau yn 

ysbyty Llantrisant  am gyfnod yn 

ddiweddar. Gobeithio dy fod wedi gwella 

erbyn hyn Gerwyn, ac wrthi‟n mwynhau 

dy waith fel “plymar” fel y dywed dy fam. 

Llongyfarchiadau i ti hefyd am lwyddo 

mor dda yn y maes yma. 

 

Anfonwch storiau mis Tachwedd at 

Rhiannon  01443  223282  neu 

rmprice46@gmail.com os gwelwch yn 

dda. 

mailto:rmprice46@gmail.com
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Ysgol Dolau 

Clwb Pêl-droed Caerdydd 

Dechrau cyffrous i flwyddyn 5 eleni gydag 

ymweliad â stadiwm Cardiff City lle 

cawson daith o‟i amgylch, yn cynnwys yr 

ystafelloedd newid, ystafell y dyfarnwr a‟r 

cae ei hun. Yn dilyn y daith cawson nhw 

wers ar ailgylchu a sut mae‟n helpu‟r 

blaned. Bydd hyfforddwyr o‟r clwb yn 

ymweld â‟r ysgol bob wythnos i gynnal 

sesiynau sgiliau pêl-droed ac i ddysgu 

mwy am arbed a gofalu am ein byd. 

 

Cartrefi Redrow 

Daeth ymwelwyr o Gartrefi Redrow i‟r 

ysgol i roi cyflwyniad i‟r plant am 

ddiogelwch ar ac o gwmpas safleoedd 

adeiladu. Mae‟r cwmni newydd ddechrau 

gwaith o gwmpas yr ysgol, felly cafodd y 

plant wers bwysig am gadw draw a sut i 

gadw‟n ddiogel pan mae‟r gwaith ymlaen. 

 

Pŵer y Wenynen! 

Cafodd y plant ac athrawon hwyl wrth 

gymryd rhan yn y  prosiect „SMILE‟ eleni. 

Roedd yn brofiad a chyfle gwych i weithio 

gydag aelodau o Goleg Pen-y-bont ac i 

rannu eu hadnoddau. Yn gyntaf cafodd y 

plant wersi ar gynhaliaeth a phwysigrwydd 

ofalu am y byd, ac yn enwedig pryder y 

wenynen. Cyfansoddon nhw gân i gyd-

fynd gyda chyflwyniad byr at yr achos a 

cyn hir gobeithiwn glywed y gân ar y radio 

ac ar iTunes i bobl i ddadlwytho!! 

 

Llangrannog 

Aeth disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar daith 

i Langrannog ddiwedd mis Medi a 

chafwyd llawer o hwyl yn cymryd rhan 

mewn nifer o weithgareddau hwylus. 

Cawson nhw gyfle i sgïo, gwib gartio, 

marchogaeth a llawer mwy. Uchafbwynt y 

daith heb os oedd mynd am dro i‟r traeth a 

chael cyfle i nofio yn y môr a mwynhau 

hufen ia! 

 

Sioe Brodyr Gregory 

Fel rhan o waith ysgolion iachus roeddem 

yn ffodus iawn i dderbyn ymweliad gan y 

Brodyr Gregory. Cawsom sioe arbennig ar 

bwysigrwydd ailgylchu, ailddefnyddio, 

arbed a bwyta‟n iach. Mwynheuodd y 

plant i gyd y profiad arbennig ac wedi dwli 

ar y dawnsio a‟r canu. Dysgodd y plant a‟r 

staff lawer o wybodaeth bwysig ynglŷn â‟r  

pynciau pwysig.  Mae pawb yn edrych 

ymlaen at yr ymweliad nesaf.   

 

Bryn Pica 

Aeth  disgyblion blwyddyn 5 ar ymweliad 

i Ganolfan Ail-gylchu Bryn Pica. Yn ystod 

yr ymweliad cafodd y plant wybodaeth am 

arbed dwr, ail-gylchu a thaith sbwriel o‟r 

cartref. Aethon o gwmpas y safle gwastraff 

a dysgu lle mae‟r holl wastraff yn mynd os 

nad ydyn yn ail-gylchu.  

 

Rygbi 

Aeth y tîm rygbi i gystadlu yng 

nghystadleuaeth 7 bob ochr ysgolion 

gweithio'n galed yn ystod gwyliau‟r haf yn 

adnewyddu „ardal gwrydd‟ yr ysgol. 

Maent wedi creu dosbarth tu allan gyda 

byrddau a seddau er mwyn cynnal ein 

gwersi yn yr awyr agored.  

 

Jeans for Genes 

Diolch i bawb am gefnogi'r diwrnod „Jeans 

for Genes‟. Casglwyd £303 i‟r elusen.  

 

Cwis Gwyddoniaeth Cenedlaethol 
Llongyfarchiadau i dîm Bl5 a ddaeth yn 

3ydd yn rownd leol y Cwis Gwyddoniaeth 

Cenedlaethol. 

 

Dathlu Diwrnod T LLew Jones 

Diolch yn fawr i Richard Elfyn am ddod 

i‟r ysgol i ddarllen storïau gan T.Llew 

Jones i blant Blwyddyn 5 fel rhan o 

ddathliad T.Llew Jones. 

 

Clare Potter 

Bu'r bardd lleol Clare Potter i mewn yn yr 

ysgol yn gweithio gyda phlant Blwyddyn 5 

a 6. Ysgrifennwyd barddoniaeth Saesneg 

arbennig. Diolch yn fawr am ddod i 

weithio gyda ni! 

  

Gwaith gwirfoddol 

Croeso mawr a diolch i Mr Thomas 

sydd wedi cytuno i wneud gwaith 

gwirfoddol yn yr ysgol wrth wrando ar ein 

disgyblion yn darllen. Bydd Mr Thomas 

gyda ni bob Dydd Llun. 

 

Ball 
Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i'r ball. 

Codwyd dros £500. Mae lluniau i‟w gweld 

ar wefan yr ysgol. 

 

Chwaraeon 

Pêl-rwyd 

Da iawn i dîm bel rwyd yr ysgol am ennill 

eu gem gyntaf yn erbyn Castellau. 

Edrychwn ymlaen at y gêm nesaf. 

 

Ysgolion Pontypridd 

Llongyfarchiadau mawr i Cian Owen a 

Lloyd Morris am gyrraedd rownd gyn-

derfynol carfan rygbi Ysgolion Pontypridd.  

 

Rygbi 

Dyma dîm rygbi'r ysgol a fu‟n cystadlu yn 

nhwrnament „Ysgolion Pontypridd‟. 

Gwau 

Mae rhai o blant Blwyddyn 5 a 6 yn 

mwynhau sesiynau gwau a gwnio ar 

brynhawn Gwener yn Ysgol Gyfun Garth 

Olwg. Diolch i Mrs Hamilton am fynd a 

nhw yn rheolaidd. 

 

Pwyllgor Eco a Chyngor Ysgol 

Llongyfarchiadau i‟r plant sydd wedi cael 

eu hethol i'r Pwyllgor Eco a Chyngor 

Ysgol.   

 

Nant 

Mae gofalwyr y campws wedi bod yn 

Miss Greening Miss Lewis 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Garth Olwg  

 
Croeso! 

Croeso mawr i‟r 44 o blant Meithrin sydd 

wedi dechrau gyda ni y flwyddyn hon. 

Gobeithio eich bod chi wedi ymgartrefi yn yr 

ysgol! 

   Croeso cynnes i‟r staff newydd hefyd. Mae 

Miss Greening yn gweithio fel cynorthwydd 

athro yn y Cyfnod Sylfaen, a Miss Lewis ym 

mlwyddyn 4. 

Pontypridd. Enillon y twrnament 

llynedd a chyrhaeddon y gêm 

derfynol eleni eto. Yn anffodus 

collon y gem ond chwaraeodd y tîm 

yn arbennig o dda ac mae'n edrych 

ymlaen i weddill y tymor.  

 

Pêl-droed 

Aeth dau dîm pêl-droed i gymryd 

rhan yng „Nghwpan Cymunedol 

Heddlu De Taf‟. Cystadlodd 12 tîm 

o fechgyn a merched o ysgolion 

lleol. Chwaraeodd Dolau‟n dda, yn 

agos iawn at gyrraedd y rownd cyn-

derfynol. Diolch i‟r heddlu am eu 

trefnu. 

 

Gwasanaeth Cynhaeaf 

C ynhal ion e in  gwasanaeth 

Cynhaeaf eleni yn yr ysgol gyda 

disgyblion o flwyddyn 3 a 6 yn 

adrodd hanes a negeseuon pwysig 

am y Cynhaeaf. Roedd y canu‟n 

wych. Gwasanaeth hyfryd er mwyn 

dathlu a nodi‟r amser pwysig yma 

yn ystod y flwyddyn.  

 

Am fanylion pellach, ewch i wefan 

yr ysgol : 

www.dolauprimary.org.uk. 
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg Garth Olwg 

Prif swyddogion am y tymor 

Llongyfarchiadau mawr i Ffion Hughes 

ac Owen Davies am gael eu hethol yn 

Brif Swyddogion am y tymor.  

Pwyllgor Eco 

Cyngor Ysgol 

Sesiynau Gwau a Gwnio 

Yr Ardal Gwyrdd a 

Phlant Mrs Evans 

yn casglu ffa 
 

Y Faner Werdd 
O‟r diwedd, mae‟r 

Faner Werdd i‟w 

gweld yn hongian ar 

bolyn tu fas i 

s w y d d f a  M r 

Gruffydd. 

Ysgol Dolau 

Ysgol Llantrisant yn Llangrannog 

Y Tîm Pêl-droed 
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Llongyfarchiadau 
 
Cymdeithas Feicio Ysgolion Prydain 

Llongyfarchiadau i Rhys Britton o 

Flwyddyn 8 a ddaeth yn gyntaf allan o 

chwech o feicwyr mewn ras “Track 

L l a w  C y m r u ” ,  f e l  r h a n  o 

B e n c a mp wr i a e t h a u  C y mr u  y n 

ddiweddar.  Roedd y ras wedi ei drefnu 

gan Gymdeithas Feicio Ysgolion 

Prydain ar Track Maendy yng 

Nghaerdydd yn ys tod  yr  haf.  

Llongyfarchiadau mawr i ti Rhys, da 

iawn ti! 

 

“Oliver” 

Llongyfarchiadau i Rhys Coxley o 

Flwyddyn 8 sydd wedi cael ei ddewis i 

fod yn aelod o ensemble sioe gerdd 

“Oliver” a fydd yn cael ei berfformio 

yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd 

yn ystod misoedd Rhagfyr ac Ionawr.  

Da iawn ti Rhys, pob lwc a mwynha'r 

profiad arbennig yma. 

 

Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau i Nia Barnes o 

Flwyddyn 11 ac i Eleri Roberts o 

Flwyddyn 9, y ddwy ohonynt wedi cael 

eu dewis i chware i dîm pêl-rwyd Taf-

Elái.  Da iawn chi ferched. 

 

Llwyddiant ym Myd Dawns 

Aeth dwy o ddisgyblion yr ysgol i 

gystadlu yng Ngŵyl Ddawns Swydd 

Efrog yn Sheffield yn ddiweddar. 

   Daeth Nia Barnes Blwyddyn 11 a‟i 

phartner yn ail yn y gystadleuaeth tair 

dawns – samba, rwmba a chachacha.  

Roedd Jessica Davies Blwyddyn 7 a‟i 

phartner yn cystadlu yn yr adran iau ac 

wedi llwyddo i ennill y wobr gyntaf yn 

y categori merched a phedwerydd ar y 

samba a‟r chachacha. 

   Y beirniad oedd Darren Bennett - un o 

ddawnswyr proffesiynol „Strictly Come 

Dancing‟. Llongyfarchiadau mawr i‟r 

ddwy! 

 

Elusennau 

Jeans for Genes 

Dydd Gwener y 7 o Hydref aeth 

Blynyddoedd 12 a 13 ati i gasglu arian 

ar gyfer yr elusen arbennig hwn  - drwy 

wisgo „jeans‟ i‟r ysgol am y dydd. 

Casglwyd £75! 

 

Ymchwil Canser Macmillan 

Fe gynhaliwyd bore coffi yn yr ystafell 

athrawon yma yng Ngarth Olwg yn 

ddiweddar ac fe gasglwyd £83.64 tuag 

at elusen Ymchwil Cancr Macmillan.  

Diolch i bawb a gefnogodd. 

 

 

Cynllun Llwybrau i’r Brig Urdd 
Gobaith Cymru – Ysgol Gyfun 

Garth Olwg 
 

Gweithgareddau’r Haf 

Dros yr haf mi gafodd nifer o bobl ifanc 

yr ysgol gyfle i fynychu gweithgareddau 

amrywiol dan nawdd Fframwaith.  Mi 

gafodd pedwar gweithgaredd eu trefnu 

ar y cyd rhwng y bedair ysgol Gymraeg 

yn Rhondda Cynon Taf.  Rhoddodd hyn  

gyfle gwych i‟r bobl ifanc gymdeithasu 

trwy‟r Gymraeg ynghyd â chreu 

ffrindiau newydd. Profodd criw o 

flwyddyn 9 a 10 o‟r ysgolion ddiwrnod 

ar y tonnau yn y Gwŷr gyda 

hyfforddiant syrffio Cymraeg.  Diwrnod 

arall ar gyfer Blwyddyn 9 a 10 oedd 

profiad gwib- gartio, ble roedd pawb yn 

brwydro i gyrraedd brîg y podiwm a bod 

yn bencampwr y dydd!  Cafodd criw 

Blwyddyn 7 ag 8 gyfle cofiadwy yn y 

ganolfan peli paent lleol, a threfnwyd 

diwrnod anturus yn profi ffitrwydd a 

gweithio fel tîm mewn canolfan antur 

hefyd.  Felly haf prysur i nifer o bobl 

ifanc yr ardal! 

 

Prosiect Cefnogi Arferion Iaith 

Mae criw o Flwyddyn 12 wedi eu dewis 

eleni eto fel rhan o gynllun Prosiect 

Cefnogi Arferion Iaith Bwrdd Yr Iaith 

Gymraeg. Mynychwyd diwrnod o 

gyflwyniad i‟r prosiect, pan ddaeth 

disgyblion ysgolion Cymraeg y De 

Ddwyrain ynghyd yn Ysgol Gyfun 

Garth Olwg i wybod mwy am y cynllun 

cyffrous hwn.  Cynllun sydd ar ei 

thrydedd flwyddyn yn y De. Mae‟r 

cynllun yn disgwyl i‟r criw o 

ddisgyblion Blwyddyn 12 greu prosiect 

o fewn yr ysgol sydd yn mynd i 

ddylanwadu ar arferion iaith disgyblion 

iau'r ysgol.  Mae‟r criw wrthi nawr yn 

trin a thrafod beth fydd eu prosiect nhw 

eleni. 

 

Pwyllgor Twrw Taf Bach 

Mi roedd hi‟n gig gyntaf lwyddiannus i 

bwyllgor Twrw Taf y mis diwethaf.  

Mae yna bwyllgor bach wedi sefydlu o 

fewn yr ysgol, sy‟n cyfarfod fel 

pwyllgor llai i‟r pwyllgor swyddogol.  

Mae‟r criw o bobl ifanc Blwyddyn 13 

wrthi yn hyrwyddo'r gigs o fewn yr 

ysgol, ymysg eu cyd aelodau o 

Flwyddyn 12 a 13, ac yn cynorthwyo ar 

y noson gyda‟r trefniadau.  Mae‟r 

pwyllgor yn disgwyl „mlaen at y gig 

nesaf yng nghlwb rygbi Pontypridd ym 

mis Tachwedd. 

 

e3+  Gweithgareddau Cyffrous yr 

Hydref! 

Mae e3+ wedi cychwyn y tymor hwn 

gydag amserlen llawn dop ar gyfer 

disgyblion yr ysgol.  Gweithgareddau ar 

ôl ysgol sy‟n agored i bobl ifanc oedran 

uwchradd yw gweithgareddau e3+, ac 

mae‟r gweithgareddau am ddim!  O nos 

Lun i nos Wener, mae yna 18 clwb ar ôl 

ysgol, sy‟n amrywio o golur y theatr, 

glwb gli, i zumba, i geufadu, beicio 

quad, golf i animeiddio. Mae‟r clybiau 

a‟r gweithgareddau hyn yn llawn bob 

wythnos o bobl ifanc yn manteisio ar y 

cyfle i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau trwy gyfrwng y 

Gymraeg ar ôl ysgol am ddim!  Ynghyd 

â‟r ddarpariaeth yma, mae yna fws adref 

am ddim ar nos Fawrth, Fercher a nos 

Iau. 

 

“Kyokushin Karate” 

Llongyfarchiadau i Dylan Baldwin o 

Flwyddyn 8 sydd wedi cael ei ddewis i 

gynrychioli Cymru yn “Kyokushin 

Karate” mewn twrnamaint i‟w gynnal 

yn Swydd Hertford ym mis Hydref.  

Mae‟r twrnamaint yn cael ei adnabod fel 

y Sialens Hafren a bydd yn cael ei 

fynychu gan gystadleuwyr o Loegr, yr 

Iseldiroedd, y Swistir ac Iwerddon.  Da 

iawn ti Dylan, a phob lwc i ti yn y 

gystadleuaeth. 

 

Cynllun 5x60  
Bellach mae rhaglen 5x60 wedi ei 

sefydlu yng Ngharth Olwg ac yn rhedeg 

yn ardderchog hyd yn hyn, dan adain 

Steve Cope, Swyddog 5/60 newydd a 

brwd yr ysgol. Holl bwrpas y rhaglen 

yw hybu plant a phobol ifanc i wneud 

60 munud o ymarfer corff 5 gwaith yr 

wythnos.  Mae‟r clybiau hyn yn gallu 

bod yn rhai cyn oriau ysgol, amser cinio 

ac ar ôl i‟r ysgol orffen.  Mae pob math 

o glybiau ar gael i fechgyn a merched o 

Flwyddyn 7 hyd at y 6ed Dosbarth gyda 

chlybiau fel dodgeball, pêl-droed 5 pob 

ochr ac sglerfyrddio yn boblogaidd iawn 

ar hyn o bryd. 

   Rydym hefyd yn ymateb i ofynion y 

plant ac yn gwneud ein gorau posib i 

gynnig y clybiau maent yn eu 

hawgrymu.  Mae drws B21 yn yr ysgol 

ar agor o hyd, ac yn disgwyl ymlaen i 

gael syniadau‟r bobl ifanc a hefyd i roi 

cymorth i unrhyw gwestiynau y bydd 

gan bawb am y cynllun newydd.  Mi 

fydd yna gystadlaethau amrywiol cyn y 

Nadolig hefyd sef Badminton, Pêl-

fasged a Gymnasteg. 

 

Taith Awyr Agored i Lan-llyn 

Fel rhan o‟n cwrs Gwasanaethau 

Cyhoeddus ym mis Hydref,  aethon ni  

lan i Lan-llyn,  canolfan awyr agored yr 

Urdd ger y Bala, yng Ngogledd Cymru.  
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

Mae‟r lleoliad yn wych ac er y glaw 

roedd yn hyfryd bod yna.  Fe wnes i 

fwynhau fy amser yno yn fawr. Cawsom 

g y f l e  i  w n e u d  p o b  ma t h  o 

w e i t h g a r e d d a u  a n t u r u s  g y d a 

hyfforddwyr gwych. 

   Roedd bod ar Lyn Tegid mewn canŵ a 

cheufad (Kayak) yn y gwynt a‟r glaw yn 

dipyn o her ond fe ddatblygodd ein 

hyder a‟n gallu fel grŵp dros y 

diwrnodau y buon ni yno.  Yn wir roedd 

yr hyfforddwyr yn teimlo ein bod wedi 

datblygu digon i fynd ar yr afon 

Ddyfrdwy yn Llanberis a phrofi dŵr 

gwyn.  Roedd yn brofiad gwych, ac 

roedd cael arbenigwyr yn ein hyfforddi 

ac yn ein gwarchod yn grêt.  Yn ogystal, 

doedd e ddim yn teimlo fel gwaith ar 

gyfer cwrs ysgol o gwbl – ond rydym 

bron â gorffen un uned llawn! 

   Roedd yr wythnos gawsom yno yn 

arbennig ac mae llawer ohonom yn 

gobeithio dal ati i ddatblygu yn y maes 

anturus yma a gobeithio cael mynd yn ôl 

i Lan-llyn eto yn ystod y cwrs. 

Rhodri Bennet, Blwyddyn 12 

 

Ymweliad â’r Lolfa Lên 

Ar 13 Hydref aeth Mr George â chriw o 

bymtheg ohonom ni, ddisgyblion 

Blwyddyn 10, i‟r Lolfa Lên yng 

nghanolfan siopa Dewi Sant, er mwyn 

mynychu gweithdy a arweiniwyd gan y 

bardd Grahame Davies.  Cafwyd 

cyflwyniad ar rym geiriau a‟n hatgoffa y 

gall bardd weld pethau fedr pobl eraill 

ddim.  Gall bardd edrych yn fwy craff, 

yn fwy agos a gweld yn gliriach.  Ac y 

mae ef – neu hi – wedyn yn gallu rhoi‟r 

profiad hwnnw mewn geiriau fel bod 

pobl yn sylwi ac yn cofio.  Cyn ein 

hanfon i grwydro‟r ganolfan er mwyn 

llunio rhestr siopa ffenestr, meddai Mr 

Davies wrthym:  „Dwi‟n mynd i‟ch 

dysgu sut i weld fel bardd, a sut i feddwl 

fel bardd.  A sut i sgwennu fel bardd‟.  

Wedi ymgynnull eto, buom yn creu 

cerdd ar y cyd.  Dyma gynnyrch ein 

hymdrechion: 

 

Rhestr fy mreuddwydion 

 

Esgynnydd, esmwyth, effeithiol, 

grisiau arian metelaidd. 

 

Rolex  

drud, sgleiniog aur. 

 

i-Phone 4S,  

gwyn, modern, cain. 

 

a‟r steil  

i‟w gwisgo‟n iawn. 

 

Trystan Gruffydd ac Elinor Cavill 

Clwb y Bont 

Llongyfarchiadau i Griff Davies, gynt o 

Graigwen, ond sy nawr yn byw yn Saron 

ger Rhydaman. Fe yw enillydd lwcus 

gwobr Clwb 200 sef £100. 

 

Merched y Wawr  

Bydd y gangen yn cwrdd yn festri Capel 

Sardis nos Iau , Tachwedd 10fed am 7.30 

pan fydd Cennard Davies yn dod i drafod 

ei lyfr diweddara‟ sef „Hiwmor y 

Cymoedd‟. Croeso i aelodau newydd. 

   Mae gan Ferched y Wawr ymgyrch ar 

hyn o bryd yn casglu enwau ffermydd. Yn 

ogystal maent yn casglu allweddi o unryw 

fath. Os fedrwch gyfrannu cysylltwch ag 

un o‟r  aelodau yn eich ardal chi. 

   Mae Lis Morgan Jones yn trefnu cinio 

Nadolig y gangen. Am fwy o wybodaeth 

cysylltwch â hi  01443 406760 

 

Priodasau 

Llongyfarchiadau i Huw Caffery a‟i 

wraig , Janet. Priodwyd y ddau yn Bahrain 

ar Hydref 17eg. Bydd cyfle i‟r teulu a 

ffrindiau i ddathlu gyda nhw yng 

Nghymru cyn bo hir. 

 

Dymuniadau gorau i Robert Edwards a 

Katey. Mae Robert yn fab i Dafydd Idris a 

Beryl, Y Comin. Priodon nhw yn Eglwys 

Llantrisant ym mis Hydref. Maent wedi 

ymgartrefu yn Talbot Green. 

 

Mwy o hen goesau!! 

Llongyfarchiadau i Menna Lewis, 

Graigwen a Lesley Walters, Llandeilo ar 

gwblhau hanner marathon Caerdydd mis 

diwetha‟ mewn amser hynod o barchus.  

   Ymlaen at farathon cyfan ferched! 

 

Newyddion Da 

Fe ddaeth i sylw‟r golofn yn ddiweddar 

am fwy o enedigaethau. 

   Llongyfarchiadau i Edwina a John 

Smart, Broadway ar enedigaeth eu ŵyr 

cyntaf. Fe anwyd Oliver ym mis Hydref  i 

Edward Smart a‟i bartner, Sarah o 

Drefforest. Mae Edward yn gyn ddisgybl 

Ysgol Evan James a Rhydfelen. 

 

   Mae Huw a Sue Cotton, Parc Tŷ Mawr, 

erbyn hyn yn Dadcu a Mamgu. Ganwyd 

bachgen bach, Griff, i Nia a‟i gwr 

Matthew yng Nghaerdydd. Roedd Nia yn 

un o ddisgyblion cyntaf Ysgol Evan James 

26 mlynedd yn ol! 

   Ar ôl holi am newyddion o‟r ardal gyfan 

mis diwethaf fe ddanfonodd Glenys 

Evans, Yr Eglwys Newydd hanes iddi 

gwrdd a Jaci Parsons a‟i gŵr Roger yn 

gwthio dau bram yn y pentref. 

Llongyfarchiadau i‟w mab Geraint a‟i 

wraig ar enedigaeth Cian. Maent wedi 

ymgartrefu nôl yng Nghymru. Hefyd i‟w 

mab Dafydd a‟i bartner ar enedigaeth 

Tomos. 

 

Clwb Llyfrau 

Bydd y clwb yn ail gychwyn yng Nghlwb 

y Bont nos Fawrth, Tachwedd 15fed am 

8.00p.m.. Y llyfr dan sylw fydd „Y 

Storiwr' gan Jon Gower. Mis Rhagfyr

(13eg) y gyfrol byddwn yn trafod yw 

„When God was a rabbit‟ gan Sarah 

Winman. Nôl i‟r Gymraeg yn y flwyddyn 

newydd gan drafod nofel Sian Northey 

„Yn y tŷ hwn‟- nos Fawrth, Ionawr17eg. 

 

Halen y Ddaear 

Yn ystod cynhadledd y Blaid yn 

d d i w e d d a r  yn  L l a n d u d n o  f e 

an rh yd eddw yd  Co l in  Grego r y, 

Coedpenmaen am wasanaeth oes i Blaid 

Cymru. Mae Colin yn weithiwr diflino yn 

yr ardal hon heb anghofio am ei waith 

caled yng Nghlwb y Bont dros yr holl 

flynydddoedd. Llongyfarchiadau Colin. 

 

Dathlu 

Dymuniadau gorau i Alun Williams, Heol 

Tyfica. Bu Alun yn dathlu pen blwydd 

arbennig yn ddiweddar. 

 

Llongyfarchiadau i Dave a Margaret 

Francis, Parc Prospect. Maent newydd 

ddathlu eu Priodas Ruddem. 

 

Pen blwydd hapus yn 60 oed i Ysgol 

Gymraeg Pont Sion Norton.Buodd nifer o 

ddigwyddiadau mis diwethaf i gofnodi‟r 

achlysur. 

 

Trip i Lydaw 

Yn ddiweddar fe aeth Gareth Miles, Gwyn 

Griffiths a Brian Davies(Curadur yr 

Amgueddfa  ym Mhontypridd) i Saint 

Nazaire i Gynhadledd Cymru Llydaw. 

Roeddynt yn croesawu arbenigwyr o 

Gymru a Llydaw i ailddarganfod yr hanes 

morwrol sydd gan y ddwy wlad yn 

gyffredin.  

Rhestr siopa 

 

Llawr sgleiniog siop Disney, 

Fy ngharped hud, arwr yr awyr, 

deiamwntiau dan draed. 

 

Bwyty i bob dydd o‟r wythnos: 

Ruby Tuesdays, TGI Fridays, 

Sushi Sundays? 

 

Hoodie o Hollister, 

i gadw rhag gwynt gerwin y gaeaf  

 

Siaced ledr ddu 

- yr arogl newydd, a‟r sŵn wrth 

symud. 
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YSGOL GYFUN GARTH OLWG 

Rhys Britton, Blwyddyn 8. Rhys Coxley, Blwyddyn 8 

Ymweliad Blwyddyn 10 â’r Lolfa Lên 

Gwasanaeth Cynhaeaf Ysgol Llantrisant 

Ysgol Creigiau yn Llangrannog 

Jessica Davies, Blwyddyn 7 (ar 

y dde) gyda'i phartner dawns. 

Nia Barnes, Blwyddyn 11 (ar y 

chwith) gyda’i phartner dawns 


