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Ehangu Apêl Tafod Elái 
 
Allwch chi helpu i ehangu apêl Tafod Elái? Mae nifer o 

syniadau wedi codi i ddenu darllenwyr gan ehangu 

darpariaeth ar y we a chodi cylchrediad y papur. Mae dros 

50 o bobl yn rhan o’r tîm sydd wrthi yn fisol yn dod â 

newyddion o bob rhan o’r ardal i chi. Os hoffech ymuno â 

thîm gweithgar sy’n casglu’r newyddion, yn golygu, ac yn 

dosbarthu  yna  cys yl l twch  â  Penri  Wi l l i ams , 

pentyrch@tafelai.net.    

Ar Dachwedd 12 2012 caiff albwm newydd ei ryddhau gan 

Deutsche Grammophon sy’n tynnu ynghyd doniau’r delynores 

Catrin Finch, sy’n byw yng Ngwaelod y Garth,  a’r cyfansoddwr o 

fri John Rutter. Yr albwm, o’r enw ‘Blessing’, yw’r albwm cyntaf 

erioed a luniwyd ar y cyd rhwng y ddau, ac mae dwywaith y 

cyffro ynghlwm wrtho oherwydd mai dyma fydd début Catrin 

Finch fel cyfansoddwraig. “Tra ein bod yn cynhyrchu’r albwm, 

dechreuais gyfansoddi fy narn fy hun”, esbonia Catrin. “Penllanw 

hynny yw’r gwaith ‘Celtic Concerto’. Pan gytunodd John i’w 

gynnwys ar yr albwm, cefais fy syfrdanu, yn arbennig oherwydd 

bod cyfansoddi fy ngherddoriaeth fy hun yn llwybr y byddwn wrth 

fy modd yn mynd ar ei drywydd.” 

   Mae Catrin, sy’n angerddol am hyrwyddo cerddoriaeth delyn i 

gynulleidfaoedd newydd, yn gobeithio y bydd cyfansoddi ei 

cherddoriaeth ei hun yn golygu nid yn unig mwy o gyfleoedd am 

hunanfynegiant, ond hefyd, cyfle i ymestyn y repertoire sydd ar 

gael i delynorion. “Ni waeth os mai comisiynu cerddoriaeth 

newydd gan gyfansoddwyr eraill neu gyfansoddi fy 

ngherddoriaeth fy hun sydd dan sylw, mae creu cerddoriaeth 

newydd i’r delyn yn agos iawn i’m calon”, mae’n esbonio. 

“Sbardun cynhyrchu’r albwm ‘Blessing’ oedd gofyn i John Rutter 

ysgrifennu concerto telyn i mi yn syth ar ôl cyfarfod ag ef! Mae 

Suite Lyrique, y gwaith a ddeilliodd o hynny, wedi’i gynnwys ar 

yr albwm, ynghyd â dwy hwiangerdd a ysgrifennodd i’m merched, 

Ana Gwen a Pegi.”   

   Caiff ‘Blessing’, sydd hefyd yn cynnwys ‘May the Lord Bless 

You and Keep You’ a’r ‘Gaelic Blessing’ gan John Rutter - 

ynghyd a pherfformiadau gan y soprano Elin Manahan Thomas, a 

berfformiodd yn ystod seremoni agoriadol y Paralympics - ei 

ryddhau ar Dachwedd 12, cyn taith fyw, gyda chyngerdd yn 

Acapela, Pentyrch ar Dachwedd 16.  Mae tocynnau ar gael o 

www.acapela.co.uk/ Swyddfa Docynnau 08448 700 887. Bydd 

digwyddiad lansio’n cael ei gynnal mewn cyngerdd yn St John’s, 

Smith Square, Llundain, ar Dachwedd 22.  

‘Brenhines Y Delyn’  
yn troi’n 

Gyfansodwraig  

Gwobr am Gyfraniad Oes 

Yn ystod Sioe Ceffyl y Flwyddyn yn Birmingham ym mis Hydref 

cyflwynwyd gwobr Gwobr Cyflawniad Arbennig Gydol Oes y 

Byd Arddangos i Dr Wynne Davies, Fferm Ceulan, Meisgyn, am 

ei gyfraniad i fyd dangos ceffylau. Dyma’r tro cyntaf i’r wobr yma 

ddod i Gymru neu i’w roi i fridiwr merlod. Ymddeolodd Dr 

Davies ar ôl bod yn ohebydd i gylchgrawn “Horse and Hound” am 

60 mlynedd a 58 mlynedd yn ohebydd Sioe Amaethyddol Cymru. 

Bu’n Swyddog Cyhoeddusrwydd Cynorthwyol Cymdeithas 

Cobiau a Merlod Cymru am 50 mlynedd, yn Llywydd yn 1984, ac 

yn sylwebydd ym mhrif gylch y Sioe Amaethyddol am 35 

mlynedd. Mae wedi ysgrifennu 12 llyfr ac wedi beirniadu merlod 

Cymreig a chobiau ar draws y byd. Mae ei ferlod Ceulan wedi 

ennill y brif gystadleuaeth yn y Sioe Amaethyddol un ar ddeg o 

weithiau.  

  Mae’r merlod presennol yn y Ceulan yn ddisgynyddion o’r rhai a 

fridiwyd gan ei cyn-dadcu yn 1894 ac yn ei gynorthwyo i redeg y 

stablau mae ei wraig, Ruth, plant David a Jane a’u plant hwythau. 

Dr Wynne Davies gyda’i ŵyr a wyres 

http://www.acapela.co.uk/


Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 7 Rhagfyr 2012 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

28 Tachwedd 2012 
 

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 

Brethyn Cartref 
(Gwragedd v Gwŷr) 

Gyda Geraint Hughes yn y canol 

Nos Fawrth, 20 Tachwedd  
 

Clwb Rygbi Pentyrch 
am 8.00 o’r gloch 

(Croeso cynnes i bawb)  
Manylion: 029 20890040 

Cydnabyddir Cefnogaeth  

CYLCH 

CADWGAN 

NED THOMAS 
yn siarad ar y testun:  

‘Bydoedd’ 
7.30pm. Nos Wener  
23 Tachwedd 2012   

yn Y Ganolfan, Tabernacl, 
Efail Isaf 

 
Cydnabyddir cefnogaeth 
Llenyddiaeth Cymru 

Noson yng nghwmni 

Sandra Rose 
 

8.00yh  Nos Fercher 

 14 Tachwedd 

Bethlehem,  

Gwaelod y Garth 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

 

Cangen y Garth 

CYNGERDD DATHLU 

Hanner Can Mlwyddiant 
Sefydlu 

YSGOL GYFUN 

RHYDFELEN 
Ym 1962 

 

Yn  

Neuadd Reardon Smith,  

Park Place, Caerdydd. 

 

Nos Wener, 23 Tachwedd  

am 7.00 o’r gloch 

 

Tocynnau: £10   

Ffoniwch:  
01443 407103     029 20890314 

029 20499641 

Noson i’w chofio!!   

Cyntaf i’r Felin …..!! 

Côr Newydd 
Dewch i ymuno â chôr cymysg 
newydd sbon i fwynhau canu a 
chymdeithasu. Ymarfer cyntaf nos 
Iau, Tachwedd 22ain – 7 o’r gloch yng 
Nghanolfan Tabernacl, Efail Isaf. 
   Am rhagor o fanylion cysylltwch â 
Beti Treharne 01443 205937. 

THEATR BARA CAWS 
yn cyflwyno 

Llanast! 
 

Cyfieithiad Gareth Miles o ‘Le Dieu 
du Carnage’ gan Yasmina Reza 

 
2 fam, 2 dad, 2 fab × wisgi, tiwlips 

a ffôn = llanast! 
 

Dau bâr o rieni diwylliedig yn cwrdd i drafod 
eu plant anystywallt.  Cyn hir mae chwarae’r 

oedolion yn troi’n chwerw ac mae’n llanast go 
iawn yn y lolfa!  Drama ddoniol a deifiol. 
Gyda: Emlyn Gomer, Rebecca Harries, 

Lauren Phillips a Llion Williams. 
Canllaw oed: 14+ 

 
8.00pm Tachwedd 22, 23, 24 - 

Theatr y Sherman, Ffordd 
Senghennydd, Caerdydd, 

 CF24 4YE.                                                  
Gwybodaeth tocynnau: 02920646900 

OCSIWN MAINT CYMRU 
Ocsiwn/Adloniant/Bwyd 

NOSON HWYLIOG YNG NGHWMNI 
CÔR CAERDYDD 

 
CLWB GOLFF RADUR 

NOS WENER, TACHWEDD 30, 2012 
7.30 yr hwyr 

Pris y tocyn yw £12.50. 
ARWERTHWR: HYWEL GWYNFRYN 
Rhestr lawn o’r eitemau i’w gweld ar 

christianaid.org.uk/cymru 
Am docynnau a gwybodaeth am sut i 

gynnig am eitemau  

ffoniwch 029 2084 4646 neu ebost 

caerdydd@cymorth-cristnogol.org 

http://www.christianaid.org.uk/cymru/news/size-of-wales-partnership.aspx?page=2
mailto:caerdydd@cymorth-cristnogol.org
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Holiadur S4C 
 
Ydych chi’n gwylio rhaglenni gwledig ar 

S4C? Mae’r sianel yn awyddus i glywed 

barn ei gwylwyr ar ei rhaglenni gwledig. 

  Ewch i wefan 

 www.surveymonkey.com/s/gwledigs4c i 

gwblhau’r arolwg. Diolch yn fawr am 

gymryd rhan. 

Chris Morris, Swyddog Ymchwil S4C 

Ffôn 029 2074 1429 

Ebost chris.morris@s4c.co.uk 

Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  
Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Parti Nadolig y Porth 2012  -        Dydd 

Sadwrn, 17eg o Dachwedd 

Peidiwch anghofio am Barti Nadolig y 

Porth eleni. Diwrnod Nadoligaidd hynod 

boblogaidd i’r teulu cyfan ym Mharc 

Treftadaeth y Rhondda. Gweithgareddau 

celf a chrefft, perfformiadau, stondinau 

crefftau Nadolig a pheintio gwynebau.  

   Dewch i weld  Martyn Geraint a 

chlywed carolau gan gorau ysgolion lleol. 

Mynediad yn rhad ac am ddim! 

   Cofiwch i archebu lle o flaen llaw os 

ydych chi am fynd i weld Sïon Corn yn ei 

ogof!   

   Ffoniwch: 01443 682036 i archebu lle. 

 

Holiadur gweithgareddau cyfrwng 

Cymraeg i oedolion:  

Hoffech chi fynychu gweithgareddau 

cyfrwng Cymraeg i oedolion? Helpwch ni 

i gynllunio am y dyfodol. Hoffen ni 

glywed eich barn am weithgareddau. 

Llenwch yr holiadur fer yma ar eich 

cyfryfiadur. (*Mi fydd yr holl wybodaeth 

yn gyfrinachol)  

   Os ydych am lenwi’r holiadur  ewch i: 

h t tp : / / w w w. su rve ymo n key. co m/ s /

VSNLGJ6 

   Diolch yn fawr iawn! Oddi wrth bawb 

yma yn y Fenter.. 

 

Cyfarfod Blynyddol 

Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol am 6yh 

nos Fawrth, 6 Tachwedd yn y Swyddfa, 

Pontypridd. 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau mawr i Aled Evans a 

Cathryn Thomas, Llys Tregarth, ar 

enedigaeth Gruffydd Gwyn ar y 

pymthegfed o Fedi.  Mae’n frawd i Rhys, 

Manon a Huw, ac yn gefnder i Anna ac 

Efa, ac i Gwenllian a Heledd a Tom.  

Mae’n ŵyr i Allan a Helen Evans, 

Pontarddulais, ac i Jean a’r diweddar 

Gwyn Thomas, gynt o Fynyddygarreg ger 

Cydweli.  Croeso i’r byd, Gruffydd bach! 

 

Colli Maggs 

Trist yw gorfod rhannu’r newyddion am 

farwolaeth Maggs Laskey, Sarum, Heol 

Caerdydd, wedi blynyddoedd hir o 

frwydro yn erbyn arthritis rhiwmatoid a 

chanser.  Gydol y cyfan, mi lynodd yn ddi

-ffael at ei hegwyddor nad oedd hi am 

gwyno wrth neb am ei hamgylchiadau.  

Roedd bob amser yn barod ei chymwynas, 

yn garedig, ac yn llawn hwyl a bwrlwm 

heintus. Bu’n wraig, mam, cyfaill, 

cymdoges ac uwchlaw popeth yn fam-gu 

fendigedig. Estynnwn ein cydymdeimlad 

llwyraf tuag at ei gŵr Dave, ei phlant 

Mark a Claire, ac yn enwedig ei hwyrion 

Connor, Frazer, Oscar a Felix, blodau ei 

henaid. 

 

Dymuniadau gorau ... 

... i'n myfyrwyr ifainc! Erbyn hyn mae 

gennym well syniad o pwy aeth i ble! Da 

iawn chi i gyd am sicrhau canlyniadau da 

yn arholiadau'r haf sy' bellach wedi eich 

galluogi i ennill lle mewn coleg neu 

brifysgol o'ch dewis. Dafydd a Seth 

Griffiths - yr efeilliaid - yn dilyn dau 

drywydd gwahanol. Dafydd wedi dilyn ei 

dad i Brifysgol Abertawe i ddilyn cwrs 

mathemateg a daearyddiaeth, tra bo Seth 

yn nes at adre yn astudio technoleg goleuo 

ym Mhrifysgol Morgannwg. Pob lwc eich 

dau - a joiwch! Mae Sión Cox hefyd wedi 

mynd i Brifysgol Abertawe - yntau i 

astudio mathemateg a gwyddoniaeth 

chwaraeon. Tybed ai dyma'r cwrs a 

sefydlodd y Dr Iwan Griffiths - tad 

Dafydd a Seth? Gwybodaeth plís! I Goleg 

Hartbury aeth Alex Moore, un arall yn 

astudio mathemateg. Mae Tomos Innes 

bellach ym Mhrifysgol Bournemouth. Yn 

dilyn Cwrs Sylfaen ym Mhrifysgol 

Morgannwg mae Clara Holley, Victoria 

Barrington a Gwen Thomas, tra bo Alys 

Wall yn fyfyrwraig yn yr Atrium, 

Prifysgol Morgannwg. Diolch yn fawr i 

S.G. am yr holl wybodaeth! Bobol ifainc - 

cadwch mewn cysylltiad, gweithiwch yn 

galed a chofiwch joio!  

   Chi sy' wedi graddio eleni - beth am 

'chydig o'ch hanes chi? Ble ydych chi 

erbyn hyn?  

  

Gwellhad llwyr a buan i ... 

... Brian Davies, ein dyn beionig! Da 

gweld Brei yn gwibio heibio ar ei 'gymal 

newydd' a bellach bron yn medru cadw lan 

'da Enid.  

... Gary Samuel, sy' wedi derbyn triniaeth 

yn ddiweddar - a gobeithio yn ddi-boen 

erbyn hyn. 

... Astrid Morgan, sy' dros y misoedd 

diwetha yma wedi bod yn derbyn triniaeth 

go hegar yn yr ysbyty yng Nghaerdydd. 

Mae Astrid wedi parhau yn gryf, yn ddewr 

ac yn benderfynol drwy'r cyfan a bellach 

yn gallu edrych yn ól ar y cyfnod anodd 

yna gyda rhyddhad mawr. Dal ati er mwyn 

gwella'n llwyr. 

  

John Kelly - ein rhedwr anhygoel! 

Rhaid i chi fod yn gyflym iawn os am ddal 

John Kelly am sgwrs! Rhedeg yw cariad 

mawr John - ar ól ei deulu wrth gwrs! 'Nól 

yn yr haf fe gwblhaodd y Great North Run 

- gyda'i frodyr - er cof am eu diweddar 

dad. Ras anodd iawn - ond mae John wedi 

ei rhedeg droeon. Wedi hynny - rhywbeth 

haws - ychydig yn fyrrach - ras 10k - 

Caerdydd ac yna hanner marathon 

Mynediad am Ddim 
ar gyfer Gŵyl Ddewi 

 
Mae Twrw Taf wedi cadarnhau’r 

trefniadau ar gyfer gig mawr Gŵyl Ddewi 

2013. Cyhoeddwyd bydd Mynediad am 

Ddim, un o brif fandiau’r sîn roc Gymraeg 

ers y 70au yn pefformio ar y noson fawr 

yn theatr y Miwni, Pontypridd ar ddydd 

Gŵyl Dewi. Yn ymuno â nhw bydd 

Gwibdaith Hen Frân, band prysur a 

bywiog sy’n sicr o godi gwên. 

   Unwaith eto byddai’n braf gweld 

cymdeithasau Cymraeg yr ardal yn 

cefnogi’r fenter i sicrhau awyrgylch 

gwych a theatr y Miwni yn orlawn fel y 

noson gyfatebol yn 2012. Bydd 

tocynnau ar werth yn fuan - anrheg 

Nadolig perffaith i’r person sydd â phob 

dim! Cysylltwch â Theatr y Miwni am 

fanylion pellach neu ewch i Facebook-

Twrw Taf. 

Caerdydd, fore Sul, Hydref 14eg.! 

Llongyfarchiadau mawr John - 'dyn ni 

lawr pen yma'r pentref yn falch iawn 

ohonot! Un arall redodd hanner marathon 

Caerdydd hefyd oedd Anna MacDonald, 

mewn amser arbennig o dda - da iawn chi, 

bois!  

  

Ras y tri chopa 

Tra'n són am bobol heini - gawn ni hefyd 

longyfarch criw o athrawon tebol ysgol 

Plasmawr ynghyd á nifer o ddisgyblion 

hyn yr ysgol a gwblhaodd be' sy'n swnio 

fel artaith i mi - sef dringo'r Wyddfa, 

Cader Idris a Phen y Fan - mewn 

deuddydd, gan gario'u hoffer eu hun, yn 

gwersylla dros nos - i gyd yn enw Gwobr 

Dug Caeredin!  

http://www.surveymonkey.com/s/gwledigs4c
mailto:chris.morris@s4c.co.uk
http://www.surveymonkey.com/s/VSNLGJ6
http://www.surveymonkey.com/s/VSNLGJ6
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Nel Haf,  merch Steffan ac  

Angharad  James, Tonteg 

Ysgol Gynradd Tonyrefail yn casglu sbwriel (Tudalen 6) 

John Kelly, Creigiau 

Priodas Sioned Eleri Jones  

a Kris Williams yn Lindos  

Rhian Jardine gyda’r BAFTA (Llun Huw John/Bafta Cymru)  Dathlu’r Cynhaeaf yn y Tabernacl 

Capel Tabernacl  (Tudalen 9) 

 

Enfys Dixey, Carwyn Hedd a Nia 

Williams yn sgwrsio am Lesotho 

Lowri Roberts ac Allan James 
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TONTEG 
 

Gohebydd Lleol:  
Gill Williams 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Priodas hapus! 

Brynhawn Llun, Gorffennaf 30ain ym 

mhentref bach Lindos ar ynys Rhodes 

cynhaliwyd priodas Sioned Eleri Jones 

(merch Pens a Siân) a Kris Williams. 

Carys a Lisa, chwiorydd Sioned oedd y 

morynion, Mia Elen James oedd y forwyn 

fach a. Steve Woszczycki, ffrind  Kris 

oedd y gwas priodas. Yn ystod y seremoni 

cafwyd darlleniadau gan ddwy o ffrindiau 

ysgol Sioned  sef Carys Spicer a Bethan 

Eyres.  Cafodd pawb ddiwrnod a gwyliau 

i’w cofio ynghanol y gwres a dymunwn 

bob hapusrwydd i’r ddau am y dyfodol. 

 

Babi newydd.  

Croeso mawr i Nel Haf, merch fach 

newydd Steffan ac Angharad Williams, 

Pentre'r Eglwys. Ganed Nel ar Awst yr 

8fed, ac mae ei dwy chwaer fawr,  Begw a 

Mali   wrth eu bodd; fel hefyd mae mam-

gu a thad-cu, Elaine a John James Tonteg, 

a nain yn y gogledd. Dymuniadau gorau i'r 

teulu cyfan.  

BAFTA i Bentyrch 

Llongyfarchiadau i Rhian Jardine, merch 

Morfydd a Gareth, am ennill gwobr 

BAFTA  Cymru. Enillodd y wobr am 

gynhyrchu rhaglen Newyddion arbennig o  

Efrog Newydd yn coffau’r degawd ers 

ymosodiadau Medi’r  unfed ar ddeg. Yno 

gyda hi i dderbyn y wobr mewn seremoni  

fawreddog  yng nghanolfan y Mileniwm 

‘roedd Dewi Llwyd, cyflwynydd y 

rhaglen, a’r gohebydd Craig Duggan. 

D’wedodd Rhian ei  bod yn fraint ac yn 

anrhydedd cael bod yn rhan o dîm 

Newyddion BBC Cymru a bod y wobr a’r 

rhaglen yn dyst i dalent a brwdfrydedd y 

tîm i gyd. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Catrin a Rhodri  

Llywelyn ar enedigaeth  Meg, chwaer  

fach annwyl  i Gruff a Cai. 

Llongyfarchiadau hefyd i  Mam-gu a Tad-

cu, Carol a Huw. ‘Roedd  Mrs Megan 

Morris, mam Carol, sydd heb fod yn dda 

yn ddiweddar ac sydd newydd ddathlu ei 

phenblwydd yn 90, wrth ei  bodd gyda’r 

newyddion am ei  gor-wyres, Meg . 

 

Cylch Cadwgan 

Tro Clwb y Dwrlyn oedd trefnu cyfarfod 

Cylch Cadwgan mis Hydref a braint oedd 

cael gwrando ar Sharon Morgan  a hithau 

newydd ennill gwobr BAFTA am y 

trydydd tro. Trafod ei hunangofiant 

“Hanes Rhyw Gymraes” wnaeth Sharon 

gan sôn yn benodol  am y broses o fynd ati 

i ysgrifennu hunangofiant – proses a 

gymerodd dair blynedd wrth iddi hel 

achau, dethol a didoli cynnwys ei 

dyddiaduron, ymchwilio a thrafod  gyda’r 

golygydd. Rhaid oedd ail edrych ac 

addasu’r hunangofiant pan ddeuai cyfle  

rhwng ei gwaith fel actores. Yn sicr mae 

yn stori bersonol ddiddorol oherwydd yn 

gyfochrog â stori fyrlymus  Sharon ei hun 

cawsom olwg ar gyfnod cyffrous yn hanes 

Cymru, yr iaith, y theatr a chyfartaledd i 

fenywod.  Cafwyd sesiwn o holi ac ateb 

hynod o ddifyr ar ddiwedd cyfarfod pan 

ddaeth yn hollol amlwg maint  ei 

chyfraniad i fywyd Cymru. Wrth adael 

rhannai pawb a oedd yno ddyhead Sharon 

am fwy  o gyfle i’n hactorion ifanc gael 

gwaith yma  yng Nghymru. 

 

Cwrs Therapydd Cerdd 

Dymuniadau gorau i Bethan Pickard wrth 

iddi ddechrau ar gwrs rhan-amser tair 

blynedd ym Mhrifysgol Bryste yn astudio 

i fod yn Therapydd Cerdd. Mae hyn wedi 

bod yn ddyhead ganddi ers dyddiau ysgol, 

ac mae ei gwaith fel cynorthwy-ydd dysgu 

yn Ysgol Penygawsi a dysgu cerdd i nifer 

o ddisgyblion yn profi’n werthfawr iddi. 

Fe fydd y cymhwyster M.Sc. yn cyd-fynd 

â’r radd mewn Seicoleg a enillodd y 

llynedd o Brifysgol Portsmouth. 

Ffair Nadolig - Cylch Meithrin Pentre'r 

Eglwys, Pentre'r Eglwys. 

Dewch i ymweld â Siôn Corn yn ein Ffair 

Nadolig ar Ddydd Sadwrn, 24 Tachwedd 

2012 rhwng 11:00yb a 2:00yp.  Bydd 

digon o luniaeth yn ogystal â detholiad o 

stondinau.  Hefyd digon i ddiddanu'r plant, 

megis twba lwcus a crefftau.  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.) 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg  

Evan James 

O gwmpas y dosbarthiadau 

Cafodd plant dosbarthiadau 1, 2 , 3 a 4 

barti hydref.  Bu dosbarthiadau 1 a 2 yn 

blasu cawl ac yn coginio bara i’w fwyta 

yn y parti tra bu dosbarthiadau 3 a 4 yn 

coginio cacennau ar gyfer y parti. Fe 

gafodd plant dosbarthiadau 1 a 2 

ymwelydd arbennig - crwban go iawn. 

’Roedden’ nhw’n llawn cyffro wrth ei 

weld! 

   Cafodd dosbarthiadau 5, 6 a 7 

ymwelydd hyd yn oed mwy arbennig – 

babi bach, sef Matilda, merch Miss Trudy 

Heaven, un o gyn-ddisgyblion yr ysgol. 

Mwynheuodd y plant ofyn cwestiynau am 

Matilda a gwenodd hi drwy’r cyfan! Aeth 

y tri dosbarth i Amgueddfa Werin Sain 

Ffagan er mwyn profi’r ‘hen ffordd o 

fyw’. 

   Aeth dosbarthiadau 8, 9 a 10 i 

Amgueddfa Caerdydd i ymchwilio i 

esgyrn gwahanol anifeiliaid, ac yn ystod 

yr ymweliad cafodd y plant gyfle i 

ymchwilio yn yr ystafell ddarganfod.  

   Bu dosbarthiadau 11, 12 a 13 yn ymweld 

â’r Fferyllfa yn Y Gerddi Botaneg yn 

Llanarthne ac fe glywson’ nhw hanes 

Meddygon Myddfai. Buon’ nhw’n dysgu 

sut i wneud tabledi ac am y gwahanol 

berlysiau a phlanhigion sy’n gallu gwella 

afiechydon. 

   Diolch yn fawr i Mrs. Delyth Brown 

fu’n pobi bara “focaccia” gyda disgyblion 

dosbarth 13 ac i Mr. Rhodri Thomas, sy’n 

athro gwyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Garth 

Olwg, am siarad am gymysgu cemegau. 

Aeth y prynhawn gyda ‘bang’ go iawn! 

 

Y Cyngor ‘Eco’ 

Dyma’r plant sydd wedi cael eu dewis i 

fod yn aelodau’r cyngor ‘eco’ – byddan’ 

nhw’n codi ymwybyddiaeth gweddill 

disgyblion yr ysgol o’r amgylchfyd: 

Megan Jones, Lewys Griffiths, Luci 

Pritchard, Isaac Hayes, Ethan Davies, 

Efan Fairclough, Marni Ray, Will Holmes, 

Isobel Henson a James Moore. 

 

Gwasanaethau. 

Diolch i’r Parchedig Peter Lewis am 

ymuno â ni yn ein gwasanaeth Cynhaeaf. 

Casglwyd £200 ar gyfer Macmillan, sy’n 

elusen yr ysgol eleni; a diolch i bedwar o’r 

plant fu’n cyflwyno eitemau yn ystod y 

gwasanaeth sef Ben, Carys, Chloe a Will. 

’Rydym hefyd wedi mwynhau dathlu 

talentau cerddorol ein disgyblion yn ein 

gwasanaeth. Diolch i Efan Fairclough a 

Kloe Osman am gyflwyno ac i’r 

offerynwyr : Elinor Williams, Zoe Gable a 

Mia Carey ar y gitâr; a’r pianyddion 

Gwenllian Thomas, Megan Jones, Olivia 

Holmes ac Anwen Davies. 

 

Cysylltiadau â’r Gymuned. 

 Bu plant blwyddyn 5 yn ffodus i gael 

gwahoddiad i ganu ar yr egwyl ym maes 

rygbi Heol Sardis yn ystod y gemau 

diweddar yn erbyn Abertawe a thîm ‘A’ 

Leinster. Cawson’ nhw groeso mawr a 

chanmoliaeth uchel am ganu cân gyda 

geiriau pwrpasol gan Miss Sian Elin 

Jones. 

   Aeth plant dosbarthiadau 5 i 13 i 

Amgueddfa Pontypridd i gymryd rhan 

mewn gweithdy yn ymwneud â mecaneg. 

 

Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i Ben Smith a Will 

Holmes ar gael eu dewis i chwarae rygbi 

dros dîm ysgolion ardal Pontypridd. 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 
Tonyrefail 

Bore Coffi i’r dysgwyr  
 

yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  
bob bore Gwener  

o 11 hyd hanner dydd.  
Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

Owen Griffith Jones 
Dip RSL 
Hyfforddiant Piano 
 
Athro piano profiadol, 
proffesiynol gydag agwedd 
bositif a chreadigol. 
Arholiadau ABRSM (Perfformiad 
a Theori) neu am bleser yn unig 
– croeso i bob oedran. 
Cysylltwch a mi i drafod eich 
anghenion. 
 
3 Graig Cottages 
Miskin, Pontyclun 
CF72 8JR 
Prif Ffon : 01443 229479 

Ffon Symudol : 07902 845329 

Llongyfarchiadau! 

Llongyfarchiadau i Miss Anna Morris a’i 

gŵr Karl ar enedigaeth eu merch fach, 

Tilly. 

 

Croeso 

Croeso mawr i Miss Carys Soper a Miss 

Angharad Grant i’r ysgol. Bydd Miss 

Soper yn addysgu blwyddyn 3 tra mae 

Miss Morris ar gyfnod mamolaeth a bydd 

Miss Grant yn gweithio fel athrawes CPA 

yn yr adran iau. Hoffem estyn croeso 

cynnes i’r ddwy. 

Croeso mawr hefyd i’r plant meithrin sydd 

wedi dechrau yn yr ysgol ym Mis Medi. 

 

Cyngor Ysgol 

Mae’r amser wedi dod unwaith eto! 

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 Ffion Ratcliffe a Charlie , 

Bl2 Grace a Rhys,  Bl3 Ella a Scarlett,  

Bl4 Jenson a Bethan R , Bl5 Cerys a Wil, 

Bl6 Jac a Simone. Llongyfarchiadau mawr 

iddynt. 

 

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 astudio ei 

waith, gan ddefnyddio’i gerddi fel sbardun 

i ysgrifennu cerddi gwreiddiol, newydd eu 

hunain. 

 

Clybiau Ysgol 

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

Adran Iau yn profi yn boblogaidd iawn. 

Mae cyfle i’r plant fynychu'r Urdd, Clwb 

Cadw’n Iach, Clwb Chwaraeon, Clwb 

Celf a Chlwb Pêl-droed. 

 

Llangrannog 

Treuliodd nifer o ddisgyblion 

Blynyddoedd 5 a 6 benwythnos pleserus 

iawn yng ngwersyll yr Urdd yn 

Llangrannog. Cafodd pawb amser wrth eu 

boddau yn mwynhau’r gweithgaredd. 

Diolch yn fawr i Miss Downes, Miss 

Hughes a Miss Soper am wirfoddoli i 

edrych ar ôl y plant. 

 

Gymnasteg 

Llongyfarchiadau i bedwar o ddisgyblion 

yr ysgol am ennill  yng nghystadleuaeth 

Gymnasteg yr Urdd. Daeth Asha Magni, 

Cerys Griffiths a Keeley Adams (Bl 5) yn 

gyntaf o dan y thema ‘Cymesuredd ac 

Anghymesuredd’ i driawdau a daeth Rhys 

Griffiths (BL 3) yn gyntaf o dan yr un 

thema i fechgyn, unigol. Newyddion 

gwych! Diolch i Miss Soper am eu 

hyfforddi. Mae Rhys hefyd wedi ei ddewis 

i fod yn rhan o sgwad tîm Gymnasteg 

Cymru.  

 

Cadw Cymru’n Daclus 

Bu Blwyddyn 6 wrthi yn helpu staff 

Cymunedau’n Gyntaf i gasglu sbwriel o 

amgylch Tonyrefail fel rhan o ymgyrch 

wythnos Cadw Cymru’n Daclus. Diolch 

yn fawr iddynt am eu gwaith caled. 

 

Rygbi 

Cafodd criw lwcus iawn o flwyddyn 5 a 6 

gyfle i gymryd rhan mewn sesiwn ymarfer 

rygbi gydag aelodau o dîm y Gleision.  

Mwynheuodd y plant yn fawr a braf oedd 

gweld nifer yn dod yn ôl i’r ysgol mor 

awyddus i wella’u sgiliau ar y cae rygbi. 

Maent nawr yn brysur yn ymarfer yn ystod 

eu hamser cinio ddydd Mercher! 

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 

Daeth y Parch Evan Morgan, Caerdydd i 

gynnal gwasanaeth cynhaeaf fore 

Mercher, yr ail ar bymtheg o Hydref. 

Roedd y neuadd wedi ei addurno ar gyfer 

yr achlysur gyda nifer o ffrwythau a 

llysiau ar hyd y lle! Llwyddwyd i gasglu 

£150 eleni. Bydd yr arian yn mynd tuag at 

Dŷ Gobaith. Buodd y Cyngor Ysgol yn 

brysur yn ystod eu hwythnos gyntaf drwy 

fynd â’r ffrwythau a’r llysiau i ganolfan yr 

henoed. Diolch i’r holl blant am eu 

cefnogaeth a’u rhoddion. 

 

Diolch 

Diolch i Ficer Ruth a’r Parch. Carwyn am 

hefyd ddod i gynnal gwasanaeth yn yr 

ysgol. Roedd y plant wedi mwynhau 

gwrando ar y storiâu ac wedi dysgu 

llawer. 

 

Cydymdeimlo 

Hoffai pawb yn yr ysgol estyn eu 

cydymdeimlad dwys i Mrs Withey ar golli 

ei thad-cu a Mrs Ann Owen, sydd yn 

ffrind ffyddlon i’r ysgol ar golli ei mam. 

Merched y Wawr 

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn Festri Capel 

Sardis am 7.30p.m. nos Iau, Tachwedd 

8fed pan ddaw Eurof James i siarad am ei 

brofiadau yn gweithio yng Nghambodia. 

   Fe fydd aelodau o’r gangen yn mynd i 

ymuno yn y Cwis yn Ysgol Plasmawr nos 

Wener, 16eg Tachwedd. 

   Beth am ddod i ddathlu’r Nadolig gyda’r 

aelodau wrth iddynt giniawa yn y ‘Bunch 

of Grapes’ nos Iau, Rhagfyr 13eg? 

   Am fwy o fanylion cysylltwch â 

Margaret Francis 492838 

 

Clwb Llyfrau 

Dewch i drafod y gyfrol Saesneg ‘Tigers 

in Red Weather’ gan Lisa Klaussman yng 

Nghlwb y Bont am 8.00p.m. nos Fawrth, 

Tachwedd 13eg. Llyfr mis Rhagfyr yw 

‘Afallon’ gan Robat Gruffudd. Byddwn yn 

cwrdd nos Fawrth, Rhagfyr 11eg am 

8.00p.m. 

 

Llongyfarchiadau 

Dymuniadau gorau i Gill Frowen, 

Graigwen wrth iddi ddathlu pen blwydd 

nodedig yn ddiweddar. 

A hoffech chi helpu i lywio 
Mudiad yr Urdd 

 

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o 

Gaerdydd neu’r Fro i eistedd ar ein 

pwyllgorau Cylch. Mae’r pwyllgorau yn 

cwrdd drwy gydol y flwyddyn 

academaidd, fel arfer unwaith y tymor, i 

drafod gweithgareddau a’r eisteddfod .  Mi 

fydd y pwyllgor yma yn chwarae rhan 

allweddol yng ngwaith yr Urdd o fewn  yr 

ardal. 

   Mae’n bwysig fod cysylltiad cryf yn cael 

ei gadw rhwng y mudiad a’r ysgolion ac 

adrannau, a dyma’ch cyfle i gael eich 

dweud am y wasanaeth mae’r Urdd yn ei 

gynnig. 

   Mi fydd y cyfarfod yn cael ei gynnal  

Yng Ngwersyll yr Urdd, Bae Caerdydd ar 

yr 21ain o Dachwedd am 6.30  

Diolch . Geraint Scott a Llio Angharad  

Ffon: 02920 635684  
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www.mentercaerdydd.org 
029 20 689888 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

 
Gyda golwg ar y pryder o ddewis 

anrhegion Nadolig dyma gyngor. Prynwch 

ddau lyfr. 

   Yn gyntaf, Tywod a Sglodion gan Euryn 

Ogwen Williams (Gwasg Gomer). Yn ôl y 

broliant, ‘Ceir yma gerddi o fawl, dychan 

a thristwch, ynghyd â mynegiant 

gonest….’. A’m ffefrynnau i? Y rhai â 

chyffyrddiadau gwyddonol, wrth gwrs, 

megis Hadron (y peiriant enfawr yn 

Genefa), Y Neges (Marconi ac Ynys 

Echni), Tyllau Duon (Y Cosmos), Ust! 

(eglureb electronig ynghylch crefydd). 

   Yn ail, Mae Pawb yn Cyfrif gan Gareth 

Ffowc Roberts (Gwasg Gomer). Am deitl! 

Yn ôl y broliant, ‘Nid oes gan fathemateg 

le naturiol yn y diwylliant Cymreig…Ond 

bydd y gyfrol hon….’.Llyfr difyr ei 

gynnwys, hwylus ei arddull, nad oes 

angen ar y darllenydd afael ar fathemateg 

ddwys i’w werthfawrogi. Mae’n cyflwyno 

hanesion diddorol ac yn cynnig posau 

(gyda’r atebion yn y cefn). Wyddwn i 

ddim bod un meuryn yn y Babell Lên yn 

gosod pos ar ffurf englyn, er enghraifft, 

Afalau – wyth o filoedd, a deugain 

A deg yna ydoedd; 

Ugeinwaith naw o gannoedd; 

Solfia, lu, sawl afal oedd? 

 

Ewch at ein gwefan 

www.cymdeithaswyddonolcaerdydd.org 

Neville Evans (0791 325 7371) 

Cyfarfod Blynyddol 
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Menter 

Caerdydd am 7yh nos Iau 15 Tachwedd yn 

swyddfa’r Fenter ger S4C yn Llanishen. 

Croeso i bawb i ddod i glywed am a 

chefnogi gweithgarwch y Fenter. 

 

e@chlysur 
Mae dros 5,000 o bobl yn derbyn 

e@chlysur, gwasanaeth e-bost rhad ac am 

ddim sy'n hyrwyddo digwyddiadau 

cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg i 

blant ac oedolion yng Nghaerdydd. Beth 

am gofrestru heddiw i dderbyn gwybodaeth 

am gigs, gweithgareddau chwaraeon, 

clybiau plant, dramâu a llawer mwy...Ewch 

i wefan y Fenter i gofrestru - 

www.mentercaerdydd.org 

 

Gwirfoddolwyr ar gyfer Clwb Cinio 

newydd i’r Henoed 

Mewn ymateb i ymholiadau a cheisiadau 

personol, mae Menter Caerdydd yn 

bwriadu peilota Clwb Cinio newydd i 

henoed y ddinas. Mae diffyg darpariaeth 

cymdeithasol Cymraeg amlwg yng 

Nghaerdydd, a gobaith y Fenter yw sefydlu 

clwb misol  fydd yn cyfarfod yn ardal 

Cyncoed. Tybed a fyddech chi’n gallu rhoi 

ambell i awr yr wythnos i wirfoddoli yn y 

Clwb Cinio trwy weini’r bwyd a sgwrsio 

gyda’r henoed a chefnogi gwaith y Fenter 

yn y maes hwn? Am fwy o wybodaeth, neu 

i wirfoddoli, cysylltwch gyda Sian Lewis - 

2 0 6 8  9 8 8 8  n e u  e - b o s t i w c h 

sianlewis@mentercaerdydd.org 

 

Fi a Fy Mabi Bach 

Yn dilyn llwyddiant cyrsiau ‘Fi a fy Mabi’ 

i fenywod, rydym yn cynnig cwrs arall i’r 

fam newydd ar ôl i’r babi bach gyrraedd. 

Bydd y cwrs 4 wythnos, sy’n cael ei gynnal 

yn Chapter, yn dechrau ddydd Llun, 

Tachwedd 19 rhwng 1.30pm a 3pm. Bydd 

cyfleodd i gyfarfod â mamau newydd arall 

a dysgu am dechnegau tylino babi,  cael 

cyngor gan ymwelydd iechyd, dietegydd a 

bydwraig ar fwydo o’r fron. £20 yw pris y 

cwrs, ac mae modd cofrestru trwy’r wefan. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 

 marirhys@mentercaerdydd.org 

 

Cwis 
Cynhelir cwis nesaf y Fenter yn y Mochyn 

Du, Gerddi Soffia, Nos Sul, Tachwedd 25 

am 8 o’r gloch. £1 yr un i gymryd rhan. 

 

Côr Plant Caerdydd 
Byddwn yn cynnal clyweliadau yn 

ysgolion cynradd y ddinas ar gyfer ‘Côr 

Plant Caerdydd’ fydd yn dechrau yn y 

flwyddyn newydd. Bydd y côr, dan 

arweinyddiaeth Mrs Marian Ifans yn 

cynnig cyfleoedd corawl amrywiol i 

ddisgyblion ym mlynyddoedd 4, 5 a 6.  

 

 Gweithdy Undydd ‘Tapas Cymreig’ 

Beth am gofrestru ar un o’n gweithdai 

coginio yn lleoliad hyfryd Gwinllan 

Llannerch yn y Fro yn ystod mis 

Tachwedd. Yn ystod y gweithdy byddwch 

yn paratoi tapas Cymreig dan arweiniad 

Sian Basset Roberts. Pris y cwrs yw £50 

sy’n cynnwys cynhwysion a gwydraid o 

win. Mae dewis o ddau ddyddiad: Dydd 

Sul, Tachwedd 11 neu Ddydd Sul 

Tachwedd 24 rhwng 2pm- 4.30pm. I 

gofrestru, ewch i wefan y Fenter neu ebost  

 aweldavies@mentercaerdydd.org  

 

Clonc yn y Cwtsh 
Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Dewch i 

Clonc yn y Cwtsh – sesiwn sgwrsio 

newydd wythnosol i ddysgwyr sy’n 

cyfarfod yn y Cwtsh yn Chapter (wrth y 

fynedfa gefn). Cyfle perffaith i ymarfer 

eich Cymraeg gyda dysgwyr eraill. Croeso 

i bawb! Bob Nos Lun rhwng 6.30pm – 

8pm. Am fanylion, cysylltwch â 

llinoswilliams@mentercaerdydd.org 

 

Sblish Sblash Babis Dŵr 
Cwrs 6 wythnos newydd o SBLISH 

SBLASH BABIS DŴR yng Nghanolfan 

Hamdden y Tyllgoed yn dechrau rrydd Iau, 

Tachwedd 8 rhwng 10.15am a 10.45am. 

Cyfle gwych i’ch babi gyfarwyddo â 

sgiliau nofio mewn awyrgylch hapus a 

hwyliog. Croeso i rieni a babis rhwng 3 mis 

a 3 oed. £40.  Mae modd cofrestru ar ein 

gwefan neu   ebost  

 marirhys@mentercaerdydd.org 

 

Miri Dolig 
Dydd Sadwrn, Rhagfyr 8 / 2pm – 4pm 

Canolfan Hamdden y Tyllgoed 

Siôn Corn, Martyn Geraint, Soft Play, 

Peintio Wynebau. £4 y plentyn/babi 

(Rhieni am ddim) 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Clwb Rygbi 

O’r diwedd mae’r buddugoliaethau wedi 

dod i’r tim cyntaf ar ôl dechrau sigledig i’r 

tymor. Maent wedi cael yr uchafswm o 

bwyntiau allan o’r gemau yn erbyn 

Penallta, Tredegar ac Ynysybwl. Carfan 

fechan sydd gan y clwb y flwyddyn yma 

gyda sawl chwaraewr o llynedd wedi 

ymadael i chwarae i dimau yn y gynghrair 

uwch ond diolch i rai o’r tim  ieuenctid am 

helpu allan a gwneud jobyn arbennig o 

dda.  Pob lwc am weddill y tymor. 

  

Tŷ Tafarn Molly O’Donnell 

Bu dathliadau mawr yn ystod y mis yn y 

tŷ tafarn Molly O’Donnell (Wine Bar) 

Mae’r tŷ tafarn wedi ei sefydlu yn High 

Street ers 25 mlynedd gan y perchnogion y 

teulu McLoughlin o Iwerddon. 

  

Marwolaeth 

Roedd pawb yn flin i glywed am 

farwolaeth sydyn Mr Michael Dessent, 

Hill Street. Cynhaliwyd y Gwasanaeth 

Angladdol yng Nghapel Moreia gyda’r 

Parch Philip Lewis yn gwasanaethu. ac 

yna’r claddedigaeth ym mynwent 

Tonyrefail. Estynnwn ein cydymdeimlad 

i’r teulu yn eu profedigaeth.  Bydd llawer 

o ddarllenwyr y Tafod yn  cofio Mike  fel 

y  gofalwr dros dro i Ysgolion Taf-

elai oedd mor barod ei gymwynas.  Roedd 

pobl Gilfach  yn gyfarwydd â gweld Mike 

yn cerdded ogwmpas y cwm wrth fynd am 

dro yn ddyddiol. Coffa da amdano. 

 

Y Guild 

Mae Guild y Merched wedi ail-ddechrau 

ar ôl Gwyliau’r Haf. Cafwyd cwis a 

Noson Gymdeithasol. Cafwyd Noson 

ddiddorol iawn hefyd pryd y bu’r Dr. 

Neville Evans yn siarad am wyddonwyr o 

Gymru a’u cyfraniad  mawr at wybodaeth 

Gwyddonol y byd.  Edrychwn ymlaen at 

lawer o nosweithiau diddorol dros y 

gaeaf .  

http://www.cymdeithaswyddonolcaerdydd.org/
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GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 

a.m. oni nodir yn wahanol) : 

Mis Tachwedd 

4ydd  Cwrdd Diolchgarwch dan ofal yr 

Ysgol Sul 

11eg   Oedfa Gymun Parchedig  R. Alun 

Evans (Gweinidog) 

18fed  Dathlu  140 mlwydd Capel 

Bethlehem -  dan ofal Peter Wynn 

Thomas 

25ain   Parchedig  R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

 

Mis Rhagfyr: 

2il        Oedfa i’w threfnu 

9fed     Oedfa Gymun Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) am 5:00 p.m.

[Sylwer] 

16eg     Bore- Ymweld â Chartref yr 

Henoed 

            Nos – 9 Llith a Charol am 5:00 

p.m. [Sylwer] 

                Yna i ddilyn, Canu Carolau o 

amgylch Gwaelod-y-garth 

23ain     Cyflwyniad Nadolig y Plant 

25ain     Oedfa ar Fore’r Nadolig am 

10:00 a.m. [Sylwer]  

30ain     Parchedig Dafydd Owen 

  Nodwch chwi gantorion mai ar Ionawr 

y 13eg 2013 y cynhelir ein Plygain 

blynyddol am 4:30 p.m. 

 

   Beth a gafwyd yn ystod y mis a aeth 

heibio? Cafwyd oedfaon i’w trysori yn 

ystod mis Hydref, a bu trafod mwy ar 

waith Waldo yn “Drws Agored”. 

   Gwelwyd  gosod maes llafur 

Academi’r Garth am y tymor, a phori ar 

“Yr Hen Destament” yn argoeli i fod yn 

ddifyr a dyrys ar yr un pryd. Diolch i’r 

Parchedigion Eirian Rees, Allan Pickard 

ac R Alun Evans am eu harweiniad a’u 

gweledigaeth. 

   Llwyddodd y Cwrdd Merched i fwyta 

eu ffordd trwy gyfarfod arall, heb 

anghofio cyfraniad Cwmni'r Gadwyn 

gyda’i gyflwyniad o fraslun o Gerddi'r 

Fro, J.M.Edwards fel y gwnaethant yn 

yr Eisteddfod eleni 

   A dyna ni wedi troi’r cloc yn ôl a 

chyrraedd mis Tachwedd. Dyma fis 

Guto Ffowc, mis y tân gwyllt, mis Sul 

Gŵyl yr Holl Saint, mis Sul y 

Cadoediad, a mis Sul Teyrnasiad Crist y 

Brenin. Wn i ddim faint o dân gwyllt 

fydd ym Methlehem yn ystod y mis, ond 

yn sicr mi fydd ‘ma ddigonedd o bethau 

i fynd a’ch bryd a thanio’r dychymyg 

‘run pryd. 

   Ar y Sul cyntaf o’r mis y byddwn yn 

dathlu ein Diolchgarwch eleni, ac 

edrychwn ymlaen fel  arfer  at 

gyflwyniad yr Ysgol Sul . 

   Un uchafbwynt yn ddi-os fydd oedfa  

dathlu’r capel (yr adeilad) yn 140 oed, a 

bydd Peter Wynn Thomas yn traddodi a 

rhoi blas y cyfnod a hanesion difyr eraill 

yn ein hoedfa ar y 18fed o Dachwedd. 

(Mae’r achos ei hun yn hŷn na hynny 

wrth gwrs, ac yn mynd a ni ‘nol i 1832 

ar safle gwahanol, ond eto yng 

Ngwaelod-y-garth.) 

   Fe fydd y Nadolig ar ein gwartha’ 

wrth reswm, a bydd paratoi trwyadl 

unwaith eto eleni ar gyfer y gwahanol 

oedfaon a digwyddiadau sy’n gwneud 

tymor y Nadolig ym Methlehem yn un 

mor hynod, ac mae gweld y teulu cyfan 

yn dod at ei gilydd ar Fore’r Nadolig yn 

wledd arbennig iawn i bawb. 

   Cofiwch  y cynhelir Ysgol Sul i’r 

plant bob Sul heblaw am wyliau Ysgol a 

hynny i gyd fynd ac amser yr oedfa am 

10:30 a.m. 

   Os oes chwant troi i mewn i oedfa 

rhywbryd yn y dyfodol, bydd croeso 

twymgalon yn eich disgwyl bob amser  

ym Methlehem, Gwaelod-y-garth.   

Gwefan: www.gwe-bethlehem.org  

Trydar (twitter):  @gwebethlehem. 

Pontypridd Yn Llorio 
Cewri Leinster 

 

Mae tymor Pontypridd yn parhau i fod 

yn un llwyddiannus, gyda’r tîm yn 

benderfynol o herio am lwyddiant mewn 

tair cystadleuaeth - Cynghrair Cymru, 

Cwpan Cymru a Chwpan Prydain ac 

Iwerddon. 

   Ar ôl chwe buddugoliaeth o’r bron yn 

Uwch-adran y Principality, daeth cyfle i 

Bontypridd ehangu eu gorwelion a 

chystadlu yn rowndiau cyntaf Cwpan 

Prydain ac Iwerddon. Y timau eraill yn 

yr un grŵp yw Leinster A o’r Iwerddon 

a Leeds Carnegie a Jersey o Loegr. 

   Ar y 13eg o Hydref teithiodd 

Pontypridd i ynys Jersey i gwrdd â’r tîm 

lleol, oedd newydd eu dyrchafu'r tymor 

hwn i uwch adran Lloegr. Roedd 

cannoedd o gefnogwyr brwd wedi 

gwneud y bererindod o’r cymoedd i 

Ynysoedd y Sianel, ond gêm siomedig 

oedd i’w gweld ar ddiwedd y daith. 

   Cyfartal oedd y sgôr 20 pwynt yr un, 

ar ôl gornest lle’r oedd chwiban y 

dyfarnwr yn llawer rhy amlwg. Roedd 

cryfder pac Jersey wedi achosi 

problemau i Bontypridd, ond roedd 

cyfleoedd prin i’r ymwelwyr 

ymosod ac ennill y gêm. 

   Roedd her anferth yn wynebu 

Ponty ar ôl dychwelyd adref - 

gêm yn erbyn tîm taleithiol 

Leinster A o’r Iwerddon, oedd 

yn cynnwys nifer o chwaraewyr 

o’r garfan a goronwyd yn 

bencampwyr Ewrop y tymor 

blaenorol. 

   Ddydd Sadwrn 20fed o 

Hydref, o flaen torf swnllyd o 

3,000 ar Heol Sardis, Pontypridd 

Profedigaeth. 

Bu farw mam Sandie Rosser yn 

ddiweddar ar ol salwch hir. Estynnwn 

ein cydymdeimlad i Sandie ac Alan yn 

eu profedigaeth. 

 

Llongyfarchiadau. 
Dymunwn benblwydd hapus iawn i 

Sandra Rose o Georgetown a ddathlodd 

ei phenblwydd yn drigain oed yn 

ddiweddar. Mae'n siwr bydd bysiau 

Caerdydd yn cael ei chwmni'n amal o 

hyn ymlaen. 

oedd yn fuddugol ar ôl perfformiad 

arwrol. Roedd y gêm yn gorfforol ac yn 

gystadleuol dros ben, a diweddglo 

dramatig yn yr amser ychwanegol wrth i 

ganolwr Pontypridd, Dafydd Lockyer, 

sgorio cais i selio’r fuddugoliaeth o 25pt 

i 23. 

   Taith i wynebu Leeds Carnegie yn 

Headingley ar y 9fed o Ragfyr yw her 

nesaf Pontypridd yng Nghwpan Prydain 

ac Iwerddon, gyda’r gêm gartref yn 

erbyn yr un gwrthwynebwyr wythnos yn 

ddiweddarach. 

   Mae’r tymor yn un llawn cyffro, gyda 

rygbi cystadleuol o safon uchel yn cael 

ei chwarae ar Heol Sardis.  

   Dilynwch hynt a helynt Clwb Rygbi 

Pontypridd drwy ymweld â’r wefan: 

www.ponty.net  ac wrth gwrs mae 

croeso mawr i gefnogwyr, hen a 

newydd, i ddod draw i’r maes i wylio’r 

gemau. Chewch chi ddim o’ch siomi! 

Cais Dafydd Lockyer 

http://www.gwe-bethlehem.org/
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Gwellhad Buan 

Dymunwn yn dda i Varion Gapper, 

Cartref, Llanilltud Faerdref sydd wedi 

derbyn llawdriniaeth ar ei chalon yn 

Ysbyty’r Mynydd Bychan yn ystod y 
mis. Ar hyn o bryd mae Varion yn aros 

gyda’i chwaer yn Y Rhondda. Brysia 

wella, Varion. 

 

Codi arian at achos da 

Fe wnaeth Jessica, merch Owen a Joanne 

Morris, Siop y Pentre, (llun tudalen 13) 

gerdded wyth milltir a hanner i godi 

arian i’r elusen Macmillan, ac wythnos 

yn ddiweddarach fe gerddodd chwe 

milltir arall gyda chriw o’i chyd-
ddisgyblion o’r ysgol. Llongyfarchiadau 

i ti Jessica am godi dau gant a hanner o 

bunnoedd i elusen Macmillan. 

 

Côr Newydd 

Mae’n debyg eich bod wedi clywed fod 

yna gôr newydd ar fin cael ei sefydlu yn 

yr Efail Isaf. Mae aelodau Côr Merched 

y Garth ar goll heb gyfle i ganu a 

chymdeithasu pob nos Iau, ond nid côr 

merched fydd y côr newydd yma ond côr 
cymysg. Felly chwi ddynion, mae’n bryd 

i chi ddechre’ cynhesu’ch lleisiau. Bydd 

y côr yn cyfarfod yng Nghanolfan y 

Tabernacl pob nos Iau. Bydd y cyfarfod 

cyntaf nos Iau, Tachwedd 22ain am 7 o’r 

gloch. Rydym wedi bod yn ffodus i gael 

Siân Griffiths yn arweinydd a Siân Elin 

yn gyfeilydd. Croeso cynnes i chi ymuno 

i ganu a chymdeithasu. 

 

Merched y Wawr 
Daeth nifer dda o aelodau Cangen y 

Garth o Ferched y Wawr ynghyd i 

Ganolfan y Tabernacl nos Ferched, 

Hydref 10fed. Roedd yn braf cael 

croesawu amryw o aelodau newydd. Y 

steilydd ffasiwn, Eleanor Gardener oedd 

yn ein cynghori ar sut i weddnewid ein 

steil a’n delwedd. Mae Eleanor yn 

enedigol o Fangor ac wedi ymddiddori 

mewn ffasiwn o oed ifanc iawn. 

Astudiodd ffasiwn yn y Coleg yn 
Llundain ac fe weithiodd gydag amryw o 

brif gynllunwyr o Gymru, Llundain a 

Pharis. Ar ôl dyddiau coleg bu’n 

gweithio i gylchgrawn ffasiwn am 

gyfnod gan drefnu sioeau ffasiwn enwog 

Llundain. Daeth yn ôl i Gymru gan 

gynghori cyflwynwyr teledu. Yn eu plith 

mae Luned Aaron, Nia Parry a 

chyflwynwyr Cyw a Stwnsh. Mae’n 

rhedeg ei chwmni steilio ei hun gan 

gynnig gwasanaeth personol sy’n 
cynnwys ymweliadau cartref a thripiau 

siopa gan helpu’r cwsmer i ddarganfod 

steil newydd ffasiynol. Diolch i Eleanor 

am noson ddiddorol. 

 

Y TABERNACL 

Bedydd 

Fore Sul, Hydref 7fed cafodd Twm Ifan, 

mab Sara Esyllt a Mark Rogowski ei 

fedyddio yn y Gwasanaeth Cymun. 

Roedd yn hyfryd cael croesawu ffrindiau 

a theulu Sara a mark i’r Oedfa. 

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Gary Samuel 

sydd wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty 

yn ystod y mis. 
 

Merched y Capel 

Siwrnai seithug gafodd nifer o aelodau’r 

grŵp merched fore Iau, Hydref 18fed 

wrth geisio teithio ar y drafnidiaeth leol i 

Gaerdydd. Ar ôl aros am fws am dros 

awr a chwarter cael ein siomi a 

wnaethom a cholli’r profiad o gael 

ymweld â’r Amgueddfa Genedlaethol. 

Diolch i Marian Wynne am gofnodi’r 

profiad. 
   Cawsom ein tywys o gwmpas orielau’r 

Amgueddfa Genedlaethol gan Ann Saer 

er mwyn edrych ar rai o’r paentiadau 

oedd â chysylltiadau â Chymru. Fe’n 

swynwyd ganddynt ac fe gyfoethogwyd 

y profiad gan wybodaeth a brwdfrydedd 

Ann. Fel yr eglurodd, pwrpas llawer o’r 

noddwyr oedd arddangos eu cyfoeth a’u 

statws cymdeithasol. Roedd gwisg felfed 

du Catrin o Ferain - “mam Cymru” - 

oherwydd ei phriodasau niferus a’i 
chysylltiadau â theuluoedd pwysig y 

cyfnod - yn arwydd o’i chyfoeth. 

Comisiynodd Sir Watkin Williams-

Wynn lun ohono’i hun a’i ffrindiau gan 

Pompeo Batoni, a’i wisg ddrudfawr 

unwaith eto’n tanlinellu ei safle yn y 

gymdeithas. 

   Dawn Ann oedd tynnu ein sylw at 

fanylion bach ond arwyddocaol yn y 

paentiadau, fel yr un o Syr Thomas 

Mansel a’i wraig Jane, yn dal dwylo’n 
rhamantus. Gwelsom hefyd fel yr oedd 

yr arlunwyr yn newid y dirwedd, fel y 

gwnaeth Richard Wilson yn ei baentiad o 

gastell Dolbadarn. Diddorol oedd edrych 

ar y paentiadau panoramig o Blasty 

Margam a’i diroedd. Ond efallai mai 

ffefryn nifer o’r merched oedd 

paentiadau Thomas Jones o adeiladau yn 

Napoli - y tai syml, yr hen waliau, y 

ffenestri a’r leiniau dillad. Dysgwyd 

llawer ac yn sicr edrychwn ymlaen am 
daith arall yn nwylo medrus Ann. 

   Ein cyfarfod nesaf fydd taith i 

Hulavington i ymweld â’r Ffair Nadolig 

ddydd Iau, Tachwedd 15fed. 

 

Swper Cynhaeaf 

Cynhaliwyd Swper Cynhaeaf yng 

Nghanolfan y Tabernacl nos Sadwrn, 

Hydref 20fed. Trefnwyd bwffe bys a 

bawd a phwdinau amrywiol gan y Grŵp 

Merched. Cafwyd ymateb da ac roedd Y 

Ganolfan dan ei sang erbyn saith o’r 

gloch. Cyflwynwyd rhodd ar ran yr 

aelodau i Allan James gan Lowri Roberts 
i gydnabod ei lwyddiant yng 

nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn. Allan 

oedd enillydd y categori ffeithiol gyda’i 

gampwaith ar Syr John Morris Jones. Ar 

ôl mwynhau gwledd o fwyd mi wnaeth 

Nia Williams, Carwyn Hedd ac Enfys 

Dixey sôn am eu profiadau yn Lesotho. 

Mae eglwys y Tabernacl yn cefnogi’r 

gymuned ym Mohale’s Hoek yn Lesotho. 

Gan mai bwydo’r plant anghenus yn 

Lesotho yw un o elusennau Teulu Twm 
am eleni roedd yn dda fod Enfys a 

Carwyn wedi cael y cyfle i gyfarfod a 

sgwrsio gyda’r bobol yn Mohale’s Hoek. 

Diolch o galon i chi eich tri am agor ein 

llygaid i anghenion trigolion Lesotho. 

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 

Cawsom fore braf a heulog i ddathlu ein 

Cyfarfod Diolchgarwch fore Sul Hydref 

21ain. Huw M. Roberts oedd yn 

l lywyddu’r oedfa a  chafwyd 
cyflwyniadau diddorol iawn gan blant yr 

Ysgol Sul a Theulu Twm. Roedd pawb 

wedi dotio at y plant lleiaf a’u cân am y 

ffrwythau. Cawsom berfformiad hyfryd o 

stori’r “Iâr fach goch” gan yr ail 

ddosbarth. Tybed a yw’r “Sharon 

Morgan” nesaf gyda ni yn Y Tabernacl? 

Syniad Dosbarth 3 oedd adeiladu Wal 

gariad o Focsys Sgidiau yn llawn 

anrhegion ar gyfer ymgyrch Plentyn y 

Nadolig (Operation Christmas Child). 
Roedd gweld y llawenydd ar wynebau’r 

plant a dderbyniodd y bocsys llynedd ar 

y ffilm a ddangoswyd yn ystod y 

gwasanaeth yn gwneud y prosiect yn un 

gwerth chweil. Bu aelodau Teulu Twm 

yn sôn am eu dwy elusen am eleni mewn 

eitem a gyflwynwyd yn raenus iawn. 

Diolch i Catrin Rees a’r holl athrawon 

am gynllunio’r gwasanaeth a dysgu’r 

plant.  Ar ôl yr oedfa aeth pawb i’r 

ganolfan i gael paned a chael cyfle i 
brynu nwyddau Masnach Deg. 

 

Noson Nadoligaidd 

Cynhelir Noson Nadoligaidd, nos Wener, 

Tachwedd 30ain yn neuadd y Pentref 

Efail Isaf. Cewch gyfle i brynu anrhegion 

chwaethus ac unigryw yng nghanol naws 

Nadoligaidd. Bydd y noson yn dechrau 

am hanner awr wedi saith. Pris mynediad 

fydd £5 yn cynnwys diod a mins pei. 

Cyflwynir elw’r noson ar elusen Dolen 
Cymru. Tocynnau gan Lowri Roberts ar 

029 20899355. 

 

Trefn oedfaon mis Tachwedd 

Tachwedd 4 oedfa Gymun o dan ofal ein 

Gweinidog 

Tachwedd 11 Y Parchedig Aled Edwards 

Tachwedd 18 Oedfa Deuluol 

Tachwedd 25 Y Parchedig Allan Pickard 
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CORNEL 

Y P la
nt 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Awen Mai Evans 

Y Ganolfan Hamdden 

Bydd y Ganolfan Hamdden yn 

Llantrisant yn cael ei gweddnewid yn 

ystod y misoedd nesaf. Neilltuwyd swm 

o £2.8 miliwn o bunnau ar gyfer 

ariannu'r prosiect. 

   M a e  t r i g o l i o n  y r  a r d a l  y n 

werthfawrogol bod yr arian hwn wedi ei 

glustnodi, yn enwedig o ystyried bod 

nifer o ganolfannau mewn amryw o 

ardaloedd eraill yn cael eu cau. 

  

Anrhegu 

Nos Sadwrn 19eg o Hydref cynhaliwyd 

Swper Cynhaeaf yn y Ganolfan, 

Tabernacl, Efail Isaf i godi arian 

elusennol. 

   Fe fanteisiwyd ar y cyfle i anrhegu 

Allan James o Lantrisant ar ei gamp o 

ennill Llyfr y flwyddyn ( adran 

ffeithiol ) am ei gofiant o John Morris-

Jones. Mynegwyd balchder yr aelodau 

wrth gyflwyno anrheg iddo er mwyn 

cydnabod ei lwyddiant. 

  

Symud i Dubai 

Mae Robert, mab Eirlys a Steve Lamb o 

Lantrisant yn gweithio i gwmni Partners' 

Group' cwmni buddsoddi ecwiti priefat 

sydd â'i bencadlys yn y Swistir. 

   Aeth Robert i Dubai ym mis Awst i 

sefydlu swyddfa newydd i'r cwmni yno. 

Mae'n disgwyl bod yno am rai 

blynyddoedd cyn dychwelyd.   

  

Parhau a'i yrfa yng Nghymru 

Mae Tom, mab Norma a Geoff Moses, o 

Benygroes, Groes-faen wedi penderfynu 

aros yng Nghymru yn hytrach na 

dychwelyd i Rydychen. 

   Mae e'n gweithio ar hyn o bryd fel 

anaesthetegydd yn Ysbyty Brenhinol 

Gwent. Bydd yn symud i Ysbyty 

Dreforus ym mis Awst y flwyddyn 

nesaf. 

  

Ymddeoliadau 

Pob dymuniad da i'r dyfodol i Mair a 

Mike Edwards sydd wedi ymddeol yn 

ddiweddar. Roedd y ddau yn gweithio 

ym myd addysg yn y sector cynradd. 

   Hefyd i Steve ac Eirlys Lamb.  Maent 

wedi ymddeol o'u swyddi llawn amser 

er y bydd y ddau yn parhau i weithio'n 

achlysurol yn eu gwahanol feysydd. 

   Roedd Steve yn arolygwr addysg 

gydag ESTYN. Roedd Eirlys yn uwch-

ddarlithydd ym maes Anghenion 

Arbennig ym Mhrifysgol Cymru 

Casnewydd. Bellach mae'n hyfforddi 

rhai sydd yn ennill gradd sylfaen ym 

maes adfer gyda phwyslais arbennig ar 

oedolion a nam ar eu golwg. 

  

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad i Mair 

Edwards, ei gŵr Mike a'r teulu oll ar 

golli mam Mair yn ddiweddar. 

  

Gohebydd mis nesaf: Dilwen Davies 

Rhif ffon - 01443 223687 

Lliwiwch y llun  
o Noson Tân Gwyllt 
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Magu Plentyn Yn 
Ddwyieithog 

 
Mae mwy a mwy o’r  teuluoedd lle siaredir 

Cymraeg yng Nghymru heddiw yn deuluoedd 

dwyieithog, Cymraeg a Saesneg, felly gan amlaf 

Saesneg yw’r iaith a siaredir gartref rhwng yr 

oedolion.  Mae hyn yn medru bod yn her fawr i 

deuluoedd  sydd am fagu eu plant yn 

ddwyieithog.   

   Trwy fy ngwaith rwyf wedi cyfarfod â sawl 

rhiant arall sydd am fagu eu plant yn 

ddwyieithog ac sy’n gwynebu’r heriau yma ac 

eraill.  Yn anffodus mae’n gallu teimlo fel 

gwaith caled i fagu ein plant i fod yn Gymry 

Cymraeg mewn amgylchedd Saesneg, ond 

mae’n holl bwysig ein bod yn wynebu’r sialens 

oherwydd does dim gwell anrheg y gallwn roi 

i’n plant. 

   Mae dwyieithrwydd mewn plentyn yn fantais, 

ac nid ydyw’n arwain at anawsterau cyfathrebu, 

yn hytrach mae’n rhoi mwy o hunanhyder 

iddynt.  Does dim tystiolaeth ei fod yn achosi i 

blant dechrau siarad yn hwyrach. (The Royal 

College of Speech and Language Therapists 

(2006)).   

   Y peth mwyaf pwysig yw gwneud yn siŵr 

eich bod yn siarad Cymraeg gyda’ch plentyn yn 

gyson. Peidiwch a phoeni na fydd eich cymar 

yn deall – byddwch chi’ch dau yn synnu 

cymaint o Gymraeg bydd y rhiant Saesneg yn 

dod i ddeall, a hyd yn oed i siarad gyda’r 

plentyn ei hun! Peidiwch a phoeni, chwaith, os 

bydd eich plentyn chi yn eich ateb yn Saesneg. 

Mae eich plentyn yn eich deall ac yn dal i 

ddysgu’r Iaith. Atebwch nhw yn y Gymraeg a 

daliwch ati. Os yw eich plentyn yn cymysgu 

ieithoedd mewn brawddeg, nid ydyw wedi 

drysu.  Mae’n gwneud y gorau o’r eirfa sydd 

ganddo er mwyn cyfathrebu. Gydag amser bydd 

yn  gwahaniaethu rhwng yr ieithoedd yn ogystal 

â phwy sy’n siarad pa iaith. 

   Os yn bosibl, ceisiwch fynychu grwpiau a 

gwersi Cymraeg gyda’ch plentyn.  Nid yn unig 

cewch fwynhau gwersi graenus trwy gyfrwng y 

Gymraeg, ond cewch gyfle i gwrdd â 

theuluoedd Cymraeg arall a bydd eich plant yn 

cael y cyfle i glywed y Gymraeg yn cael ei 

defnyddio’n naturiol y tu allan i’r cartref. 

   Mae llawer o gyfleoedd ar gael megis grwpiau 

Ti a Fi (www.mym.co.uk); gwersi canu trwy 

gyfrwng y Gymraeg i fabanod a phlant bach 

gyda Hei-di-Ho yng Nghaerdydd a’r Fro 

(www.hei-di-ho.co.uk);  dosbarthiadau 

cyfathrebu Torri Geiriau sydd yn magu hyder 

siarad mewn plant 12 mis hyd at oedran ysgol 

(www.talkingtots.info/tafelaiaphenybont/); a 

gwersi arwyddo babanod TinyTalk trwy 

gyfrwng y Gymraeg, sy’n cynnwys canu ac 

amser cymdeithasol yn ogystal â dysgu sut i 

arwyddo babanod gan ddefnyddio Iaith Arwydd 

Prydain, yn Mhendeulwyn ger Caerdydd 

(www.tinytalk.co.uk/elunedw). 

      Eluned Winney 

   Mae Eluned yn byw ym Mhont-y-clun ac yn 

fam i ddwy ferch fach, 1 a 3 blwydd oed, ac yn 

rhedeg gwersi arwyddo babanod ym Mhen-y-

bont, Pencoed a’r Bontfaen, gan gynnwys 

gwersi trwy gyfrwng y Gymraeg (uniaith) ym 

Mhendeulwyn. 

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 16 Tachwedd 2012 

Ar Draws 

1.  Mynegi (6) 

4.  Trefnus (6) 

7.  Defnydd sur (4) 

8.  Ystum (4) 

9.  Nifeiriog (4) 

10.  Gwirionyn (5) 

11.  _  _  _  _   ogam (4) 

13.  Troi ar fan (5) 

15.  Porthdy (5) 

17.  Cryfhau (5) 

19.  Noddlyd (5) 

20.  Wylo (4) 

22.  Ysbryd person (5) 

24. Peth i gludo (6) 

27 Llwfrgi (4) 

28 Cerydd (4) 

29 Gŵr cwerylgar (6) 

30 Sibrwd (6) 

 

I Lawr 

1. Anifail pigog (7) 

2. Cath fawr ffyrnig (5) 

3. Udo (4)  

4.  Llinach (4) 

5.   Hongian (5) 
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7         8    

      10       

10        11 11  12  
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15 16    15   17    18 

16    19         

20   21 18   18 22  23   

 19  24  25  26      

27         28    

    24     23    

29       30      

Atebion Medi 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

6.   Tymestl (5)  

9.   Clirio (5)  

12. Anifail rheibus (3) 

14. Cyntaf (5)   

16. Awyr (3) 

18. Yn ymwneud â bod yn un (7) 

20. Sŵn brân neu froga (5) 

21. Usuriwr (5) 

23. Peri (5) 

25. Nawr (4) 

26. Darn o dir yng nghanol môr (4) 

H 1 C 2 G A L A R N A D U 

I R W R  M  M  O  I  

R  E   O E R F E L O G 

Y M R O A D 10 Y  TH  S  
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A M L E N  C I C O N A A 

R  G   C N O   W  W 

O R A C L A U  C R O E N 

S  R  18 M  D   G 19 O 

18 E  C  O  A G O R E D 

A B E R A M A N   W  I 

23 O  Y 24 I  T  D Y N A 

C L O DD O L I O N  DD  D 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

http://www.tinytalk.co.uk/elunedw
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Ysgol 
Llanhari 

Ymweliad Cynghorydd 

Ymwelodd y Cynghorydd Eudine Hanigan 

ag Adran Gynradd Ysgol Llanhari a chael ei 

phlesio’n fawr o weld yr adeilad newydd a’r 

disgyblion wrth eu gwaith. 

 

Ethol Prif Swyddogion 

Yn dilyn etholiad yn ddiweddar, etholwyd 

Sam Morgan yn Brif Fachgen a Hedydd 

Edge yn Brif Ferch am y flwyddyn 

academaidd hon. Mae'r ddau wedi 

cyfrannu'n hael iawn ar hyd y blynyddoedd 

ac yn llawn haeddu'r clod o fod yn brif 

swyddogion ar yr Ysgol. Etholwyd Abi 

Coultis ac Ashleigh Gibbons-Green yn 

ddirprwyon i Hedydd a Kieran Coultis a 

Dan Thomas yn ddirprwyon i Sam. 

Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonyn 

nhw, a phob dymuniad gyda’ch gwaith yn 

ystod y flwyddyn i ddod. 

 

Diwrnod Gwasanaethau Cyhoeddus  

Ym mis Medi, treuliodd disgyblion 

blwyddyn 10 a 12 sy’n dilyn cwrs BTEC 

Tystysgrif Estynedig, a Diploma mewn 

Gwasanaethau Cyhoeddus ddau ddiwrnod 

yng ngofal  y gwasanaethau cyhoeddus yn 

Aberdâr.  Roedd yn gyfle iddynt gyfarfod 

gyda chynrychiolwyr o’r gwasanaethau 

cyhoeddus gwisg unffurf, megis y 

gwasanaethau argyfwng a’r lluoedd arfog. 

   Ar y dydd Mercher, yng nghanolfan 

Hamdden Aberdâr, fe gymerodd y 

disgyblion ran mewn prawf ffitrwydd, tasg 

datrys problem gyda’r Royal Marines, 

ynghyd â chlywed cyflwyniadau a chasglu 

gwybodaeth oddi wrth yr Heddlu, y Frigâd 

Dân, y Fyddin, Y Llynges Frenhinol a’r Llu 

Awyr Brenhinol. 

   Roedd y dydd Iau ychydig yn wahanol 

wrth i’r disgyblion deithio i Gwm Dâr am 

ddiwrnod o weithgareddau mwy ymarferol!  

Yma fe rannwyd i mewn i ddau dîm i ddilyn 

cyfres o weithgareddau o dan ofal y Fyddin 

a’r Royal Marines. Enghreifftiau o 

weithgareddau oedd wal ddringo a gêm 

datrys problem, ynghyd â sesiwn o 

gyfeiriannu yn y parc agored! 

   Cafodd y disgyblion gyfle i brofi eu 

sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu, sydd yn 

rhan o’r uned Sgiliau y Gwasanaethau 

Cyhoeddus. 

 

Brecwast Busnes 

Ar 11eg Hydref es i, Rhys, Ms Rowlands a 

Mrs Phillips i frecwast arbennig gyda 

chynrychiolwyr eraill o holl ysgolion y Sir a 

phobl pwysig o fyd addysg, yn cynnwys y 

gweinidog, Leighton Andrews. Cawsom ni 

ein dewis, ar y cyd â 5 ysgol arall i wneud 

cyflwyniad ger bron y gynulleidfa niferus.  

Roedd ein cyflwyniad am un o'n diwrnodau 

ABCh ni yn Ysgol Llanhari pan ddaeth 

person o’r byd busnes go iawn i siarad â ni 

am ein dyfodol. Roedd y cyflwyniad wedi 

mynd lawr yn dda! Roedd cyflwyniadau’r 

ysgolion eraill yn rhagorol hefyd ond yn fy 

marn i roedd un ysgol yn sefyll allan, sef 

Ysgol Ferndale. Roedden nhw’n sôn am 

drydan a bod yn ddiogel wrth ymyl 

safleoedd trydan ac ati. Creuon nhw ‘sgets’ 

bendigedig, un hwyliog a doniol ond eto’n 

ddigon addas ar gyfer y bore. Brecwast 

rhagorol a bore anhygoel! Diolch i Cara 

Saunders ein cydlynydd EBP am y cyfle 

yma. 

 Beca Ellis. Blwyddyn 8 

 

Darlledu’n fyw o Ysgol Llanhari! 

Ym mis Hydref, daeth Maggy Dodd a thîm 

C2 i ymweld ag Ysgol Llanhari i gychwyn 

eu taith ysgolion. Elwodd grŵp o 

ddisgyblion Cyfryngau Llanhari o’r cyfle i 

ddysgu'r sgiliau a threfn cynhyrchu sioe 

radio. Yn ystod y dydd cafodd rhai o’r 

myfyrwyr gyfle i fynegi eu barn ynglŷn â’r 

sioe MTV ‘The Valleys’ wrth iddynt gael eu 

cyfweld yn fyw ar Radio Cymru. Yn ogystal 

â hyn, recordiodd C2 waith y grŵp a 

chafodd ei chwarae ar sioe Maggy Dodd y 

diwrnod canlynol. 

   Tra roedd hyn yn mynd ymlaen roedd 

grŵp o Flwyddyn 8 a 9 yn brysur mewn 

gweithdy roc yn cyfansoddi cân o’r newydd.  

Perfformiodd y grwp eu cân ar ddiwedd y 

dydd ar gyfer gwefan C2. Profiad gwych i 

bawb! 

 

Cynllun Addysg Beirianneg Cymru  

Mae 6 disgybl o flwyddyn 12 sef  Ben 

Harries, Teiddwen Rogers, Trystan Ollivier, 

William Smith, Wil Urquhart a Kieran 

Cullinan yn rhan o brosiect CAPC/EESW 

(Peirianneg) mewn partneriaeth a'r Royal 

Mint yn  Llantrisant. Nod Cynllun Addysg 

Beirianneg Cymru (CAPC) yw annog 

myfyrwyr chweched dosbarth i astudio 

cyrsiau peirianneg ar safon addysg bellach 

neu addysg uwch. Fel rhan o’r cynllun, mae 

cwmniau lleol yn gosod tasgau ymchwil a 

datblygu yn ymwneud â phroblemau 

diwydiannol go iawn ar gyfer timau o 

fyfyrwyr blwyddyn 12. Mae’r myfyrwyr yn 

mynd ati i geisio datrys y problemau hyn 

dros gyfnod o tua chwe mis (Hydref i 

Ebrill), gan gydweithio â pheirianwyr a 

gwyddonwyr o’r cwmniau cyswllt. Mae’r 

rhaglen yn rhoi profiad cadarnhaol i 

fyfyrwyr o weithio gyda pheirianwyr a 

gwyddonwyr proffesiynol mewn lleoliad 

diwydiannol, ac yn dangos iddynt fod 

meysydd STEM yn amrywiol a chyffrous ac 

yn gallu arwain at yrfa sy’n cynnig her 

ddeallusol. Pob lwc i dîm Llanhari! 

 

Agoriad Ffatri Renishaw yn Meisgyn, hen 

ffatri Bosch.   

Bu 5 disgybl Ffiseg UG, sef Ben Harries, 

Teiddwen Rogers, Trystan Ollivier, William 

Smith a Wil Urquhart i agoriad y Ffatri 

newydd yn Meisgyn a chael y cyfle i weld 

pa waith y mae peirianwyr yn gallu cael ar 

ôl gorffen addysg a holi aelodau’r cwmni. 

 

Clwb STEM 

Mae'r adran Wyddoniaeth wedi sefydlu 

Clwb STEM ar gyfer yr ysgol a fydd yn 

ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc i ddewis 

gyrfa ym meysydd Gwyddoniaeth, 

Technoleg, Peirianneg a Mathemateg 

(STEM). Bwriad y clwb yw i ddangos pa 

mor diddorol y mae y gwyddorau yn gallu 

bod. Mi fydd y disgyblion yn cael y cyfle i 

ennill Gwobr CREST(CREu mewn 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg-CREativity in 

Science and Technology) sef cynllun 

gwobrwyo mwyaf Prydain ar gyfer 

prosiectau mewn pynciau STEM – 

Gwyddonaieth, Technoleg, Peirianneg a 

Mathemateg – ac mae’n dod â 

gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig 

cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11-19 oed i 

ymchwilio i brosiectau yn y byd o’n 

cwmpas mewn dull cyffrous ac arloesol. 

 

Gweithgareddau Awyr Agored yn 

Daearwynno 

Ym mis Hydref, fe dreuliodd disgyblion 

blwyddyn 10 sy’n dilyn cwrs BTEC Sgiliau 

Byd Gwaith ddiwrnod yng nghanolfan 

addysg awyr agored Daearwynno,  

Ynysybwl.  Trefnwyd y dydd er mwyn 

cynnig cyfleoedd iddynt ymarfer eu sgiliau 

cydweithio a chyfathrebu mewn 

sefyllfaoedd ymarferol. 

   Fe rannwyd mewn i ddau dîm i ddilyn 

cyfres o weithgareddau tîm a 

gweithgareddau dŵr megis caniwo.  

Enghreifftiau o weithgareddau oedd 

cydweithio i ddatrys cyfres o broblemau, 

ynghyd â sesiwn o gyfeiriannu yn y 

goedwig o gwmpas y ganolfan! 

   Cafodd y disgyblion gyfle i brofi eu 

sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu, sydd yn 

rhan o waith y cwrs BTEC. 

 

Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau i Shannon Hughes a 

Celyn Brookes o flwyddyn 9 a  Harriet John 

o flwyddyn 10 ar gael eu dewis yn aelodau o  

garfan pêl-rwyd y Sir. 

 Llongyfarchiadau hefyd i dimau pêl-rwyd 

blynyddoedd Bl7,9,10, 11 a 12 am ennill eu 

gemau yn erbyn Ysgol Cardinal Newman yr 

wythnos hon ac i dîm blwyddyn 8 am 

ymdrechu’n galed er na chawson nhw 

fuddugoliaeth y tro hwn.  Dyfal donc! 

 

Taith yr Adran Gymraeg i’r Gogledd 

Mae Canolfan Addysg Awyr Agored Glan-

llyn wedi'i lleoli ar lannau Llyn Tegid ger y 

Bala ac fe drefnwyd taith ar ein cyfer yno 

gan yr Adran Gymraeg.  Roedd trip Glan-

llyn yn brofiad arbennig. Fe wnes i a fy 

ffrindiau fwynhau llawer ac mi faswn i’n 

argymell mynd i Lan-llyn i unrhyw berson. 

Mae yna weithgareddau sy’n addas i bawb 

e.e. canŵio, bowlio, cwrs rhaffau, dringo 

rhaeadrau. Fy ffefryn i oedd y canŵio. Mae 

golygfeydd arbennig yna, llyn Tegid wrth 

gwrs yn edrych yn anhygoel ym mhob 

tywydd! Roedd y staff yn gyfeillgar iawn, ac 

roedd y bwyd yn flasus hefyd!  Cawsom 

brofiadau gwych wrth deithio'r Gogledd 

dros y Sul hefyd gan oedi yng Nghilmeri, 

ym Machynlleth a Chorris er mwyn ymweld 

ag ogofau Arthur, ym Meddgelert, yr hen 

ysgoldy yn Rhyd-ddu, cael cinio ar y sgwâr 

yng Nghaernarfon a the prynhawn yng 

Nghanolfan Cae'r Gors yn dilyn cyflwyniad 

diddorol a sbec o gwmpas hen gartref Kate 

Roberts.  Uchafbwynt y daith oedd ymweld 

â'r Ysgwrn, sef cartref y bardd Hedd Wyn a 

chael cyfarfod â'i nai, Gerald, a'i or-nai, 

Nigel a fu'n adrodd hanes y teulu ar yr 

aelwyd yno.            Llewelyn Davies 10G 
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Ysgol Llanhari 

Iestyn Williams, Ffion 

Burton a Torey John o 

ddosbarth Cadi Cwningen 

gyda’r Cynghorwyr a Mr 

Meirion Stephens, 

Pennaeth Ysgol Llanhari a 

Mrs Cath Webb, Pennaeth 

Cynorthwyol. 

Blwyddyn 7 Ysgol 

Llanhari yn dilyn 

ymweliad â’r Cynulliad 

yn ystod eu cwrs preswyl 

yng Nghanolfan y 

Mileniwm. 

Dydd Mawrth 20 –  
Gwener 23 Tachwedd 10.00yb a 1.00yp. 

a Nos Wener 23 Tachwedd 6.30yh. 
 

Cwmni Martyn Geraint a Theatrau RhCT 
 

£7.00 i ddisgyblion gyda athrawon am 
ddim i berfformiadau yn ystod y dydd 

 
Perfformiad nos Wener -  

£10.00 oedolion, Plant £8.00,  
Tocyn Teulu  £24.00   

 
Tocynnau: ffoniwch 01443 485934  

Gwefan: http://muni.rct-arts.org  

Jessica Morris, Efail Isaf (tud. 9) 

Ymweliad C2 

Radio Cymru 

a’r Gweithdy Roc 

Beca a Rhys yn y Brecwast Busnes 

Prif Swyddogion yr ysgol 

Ar y Diwrnod Gwasanaethau Cyhoeddus 

Taith i’r Gogledd 

http://muni.rct-arts.org/
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Croesawu’r Brifathrwes Newydd 

Mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni yma yn 

Ysgol Gyfun Garth Olwg.  Rydym wedi cael 

y pleser yn ddiweddar o groesawu atom Mrs 

Angela Williams fu gynt yn bennaeth ar 

Ysgol  Rhiwaban  yng Ngogledd 

Cymru.  Mae personoliaeth cynnes a 

brwdfrydig Mrs Williams wedi gwneud 

argraff arbennig arnom yn barod ac 

edrychwn ymlaen at gyd-weithio’n hapus 

gyda hi yn y blynyddoedd sydd i ddod.  Pwy 

a wyr, hwyrach ei bydd wedi ein dysgu i 

siarad yn gywir erbyn hynny! 

Elfed Charles 

Dirprwy Bennaeth Gweithredol 

 

Colli Cyn-athrawes 

Gyda thristwch mawr y clywon ni am 

farwolaeth Mrs Gwenan Brooks, un o’n 

hathrawon gwyddoniaeth yn ystod mis 

Medi.  Roedd Mrs Brooks wedi bod yn 

athrawes yn ein hysgol ni ar hyd ei gyrfa ac 

fe fyddwn yn gweld ei heisiau yn fawr iawn. 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’w 

theulu yn ystod y cyfnod trist iawn yma. 

 

Cyngerdd 

Peidiwch anghofio am ddathliad mawreddog 

penblwydd Rhydfelen yn 50. Cynhelir 

cyngerdd arbennig yn Theatr Reardon-

Smith, Caerdydd, Tachwedd 23ain, 

2012.  Croeso i bawb. Am fwy o wybodaeth, 

ewch i wefan yr ysgol. 

 

Genedigaethau 

Llongyfarchiadau i’r staff canlynol ar 

enedigaethau eu plant bach newydd – Lowri 

Guy (Wil).  Dewi George (Dyfan Arthur). 

Eleri Mai (Nel Martha).  Pob hwyl iddynt 

 

Cystadleuaeth Trawsgwlad De Cymru 
Ar y 16eg o Hydref fe wnaeth dros 200 o 

redwyr gystadlu mewn ras trawsgwlad er 

mwyn cynrychioli De Cymru yng 

nghystadleuaeth Trawsgwlad Cymru yn 

Llanfair ym Muallt ym mis Tachwedd. 

    Llwyddodd Alex Price disgybl blwyddyn 

10 i ddod yn 6ed a daeth Jac Smith 

Blwyddyn 9 yn 11fed yn erbyn bechgyn 

blwyddyn yn hŷn nag ef. Mae’r ddau felly’n 

cynrychioli De Cymru fis nesaf. Pob lwc 

iddynt! 

                

Pêl-rwyd y sir o dan 14 

Cafodd dwy ferch o’r ysgol eu dewis i 

gynrychioli’r sir mewn pêl-rwyd. Mae 

Georgia Jenkins (blwyddyn 8) ac Amiee 

Boundford (blwyddyn 9) yn hapus iawn. 

“Dwi wrth fy modd fy mod wedi cael fy 

newis ac rwy’n gobeithio cael y cyfle i 

gynrychioli Cymru yn y dyfodol agos.” 

meddai Georgia. 

Taylor-Jo Edwards 

 

Karate Garth Olwg 

Dros benwythnos yr ugeinfed o Hydref, 

gwnaeth tri disgybl - Owen Lloyd, Dylan 

Baldwin ac Ellie Edwards gystadlu mewn 

cystadleuaeth karate y ‘Severn Challenge 

European Cup’. Cystadlodd pedwar tîm - un 

o Gymru, Lloegr, Swistir a’r Iseldiroedd. 

Cafodd y gystadleuaeth hon ei chynnal yn 

Trecco Bay, Porthcawl. 

    Ym mhob tîm mae naw cystadleuydd. 

Mae pob tîm angen cynnwys o leiaf un ferch. 

Maent wedi derbyn un diwrnod ychwanegol 

o ymarfer bob wythnos er mwyn hyfforddi 

am y gystadleuaeth. Mewn cystadleuaeth 

Clicker mae dau bwynt am gic i’r pen neu 

gyffwrdd y cefn ac un pwynt am gyffwrdd y 

frest. Mae pob person yn ymladd yn erbyn tri 

chystadleuydd, am ddwy funud yr un.  

   Gwnaeth disgyblion Garth Olwg yn 

arbennig o dda gan ennill y gystadleuaeth. 

Roeddynt yn cystadlu  yn erbyn yr 

Iseldiroedd, Swistir a daethant yn gyfartal â 

Lloegr.  

Abbie Griffiths – Blwyddyn 11 

 

Mae Luke Baldwin Bl. 13 wedi ennill 

Cwpan Ewrop a nawr yn bencampwr Ewrop 

yn ‘knockdown karate’ (pwysau trwm). 

Bydd yn cystadlu eto yn fuan yng Ngwlad 

Belg - llynedd enillodd y cwpan yno hefyd! 

 

Atal Troseddau 

Yn ddiweddar, cafodd rhai disgyblion o’r 

ysgol gyfle i fod yn rhan o gynllun P.U.P.I.L 

Rh C T sef prosiect gan ‘Cynon Valley 

Crime Prevention.’ 

  Fel rhan o’r cynllun, roedd yn rhaid i’r 

disgyblion gyd-weithio gyda P C S O (Police 

Community Support Officer) Rob Lewis, 

Sara Crowley a Bethan Gronow (Mentor 

Dysgu Y G G Olwg).  Eu sialens nhw oedd 

hysbysebu problem oedd wedi amlygu ei 

hun yn yr ardal - sef bod lot o ladrata yn 

digwydd allan o siediau pobl y gymuned. 

  Aethant ati i feddwl am slogan ar gyfer 

posteri i’w dosbarthu o gwmpas y gymuned. 

Ar yr un pryd, fe benderfynon nhw 

ddosbarthu peniau UV er mwyn i bobl y 

gymuned ysgrifennu eu manylion, yn gudd, 

ar eu heiddo.   Dyma slogan y dosbarth 

   “Mae lladron yn symud yn gloi, Gwnewch 

yn siŵr bod eich sied wedi’i gloi!” 

   Oherwydd eu gwaith caled, fe dderbyniodd 

y grŵp dystysgrif “Community Safety 

Volunteer of the Year 2012” gan Awdurdod 

Heddlu De Cymru. 

   Enwau’r disgyblion oedd yng nghlwm â’r 

prosiect ; - Luke Walters, Nia Daniells,  

Georgia McDonald, Ffion Webber, Carys 

Rees, Alice West-Fitzgerald, Elinor Jones, 

Kyle John, Sophie Darby 

Gan Bethan Gronow 

 

Diwrnod Rhyngwladol 

Ar yr wythfed ar hugain o Fedi gwnaeth yr 

ysgol cynnal diwrnod rhyngwladol ac roedd 

rhaid i bawb yn yr ysgol wisgo lan fel 

rhywun o wlad arall. 

   Penderfynodd Mrs. Lynn West gynnal y 

dydd gan ei bod yn wythnos Ewropeaidd. 

Hefyd, y bore hwnnw roedd “Cancr 

Macmillan: Bore Coffi Mwya’r Byd”. Felly 

dathlasom ni’r ddau hefo’i gilydd. Dwedodd 

Mrs. West “Roedd o’n fendigedig gweld yr 

holl blant yn cymryd rhan!”  

   Cododd yr ysgol dros fil pedwar cant o 

bunnoedd.      Taylor- Jo Edwards. (Bl. 11) 

    

Un Cyfle  -  Cyfle Gwych 

Mae Rhys Coxley disgybl o flwyddyn 10 

Ysgol Gyfun Garth Olwg wedi cael cyfle 

gwych i actio mewn ffilm newydd o’r enw 

“One Chance”. Ffilm yw hwn sydd yn 

seiliedig ar fywyd y canwr enwog Paul Potts. 

Mae’n llawn comedi a chariad. Dywedodd 

Rhys “Mae wir yn gyfle arbennig i ddangos 

talentau plant Cymru. Mae’n bleser gneud 

gwaith rwy’n mwynhau cymaint.”  Mae’r 

ffilm yn sôn am Paul Potts a’i blentyndod 

ym Mhort Talbot gyda’i rieni.  

   Bydd Rhys yn cael y cyfle i weithio gyda  

sawl person enwog gan gynnwys James 

Cordon o Gavin and Stacey sydd yn actio 

Paul Potts. Mae Mackenzie Crook o “Pirates 

of the Caribbean” yn actio ffrind gorau Paul, 

Julie Walters a Colm Meany yn chwarae 

rhieni Paul. David Frankel sydd wedi 

cyfarwyddo a sgriptio y ffilm, ac mae’n 

enwog am gyfarwyddo “The Devil Wears 

Prada”. Bydd Rhys yn chwarae bwli o 

blentyndod Paul, bachgen sy’n ei fwlio ar y 

ffordd i’r ysgol. 

   Y cwestiwn oeddwn i am ofyn oedd sut 

cafodd Rhys y cyfle gwych yma “Rwyf yn 

mynd i Stage School Mark Germin a 

gofynnodd ef a oedd diddordeb gen i fynd 

am glyweliad am y rhan. Ar ôl pedwar 

diwrnod hir cefais alwad ac roedd yn 

newyddion da i mi.” 

   Bydd y ffilm allan flwyddyn nesaf. 

Gwnewch yn siŵr eich bod chi yn ei wylio! 

Edrychwch allan am y bwli o Ysgol Gyfun 

Garth Olwg, Rhys Coxley. 

                           Nia James Blwyddyn 11 

 

 Pencampwraig Gymnasteg Cymru – 

Georgia Cooper 

 Llongyfarchiadau mawr i Georgia Cooper o 

flwyddyn tair ar ddeg, ar ei buddugoliaeth 

gymnasteg diweddar. Dydd Sul 23 Medi, bu 

Georgia yn cystadlu yng Nghwpan Cymru, 

yn Abertawe. Fe ddaeth yn fuddugol yn y 

llofnaid(vault) a chystadleaeth y llawr.  

Daeth yn ail yng nghystadleuaeth y bariau 

a’r trawstiau(beams). Wrth ennill yr holl 

bwyntiau fe ddaeth yn bencampwraig Cymru 

dros bedair ar ddeg. 

   Mae Georgia wedi bod yn llwyddianus 

iawn yn y gorffennol hefyd. Dwy flynedd yn 

ôl hi oedd pencampwraig gymnasteg Cymru 

ond llynedd fe ddaeth yn ail. Ei 

hyfforddwraig yw Tanya Casreg sy’n ei 

hyfforddi yng Nghlwb Ieuenctid Canol 

Caerdydd. Mae wedi bod yn ymarfer 

gymnasteg ers iddi fod yn dair ac yn aelod o 

sgwad gymnasteg Cymru. 

 Nia James Blwyddyn 1 

 

Tayla Gould – Blwyddyn 11 

Ym mis Hydref aeth Tayla Gould (Bl. 11) i’r 

Iseldiroedd ar gyfer cystadlu mewn 

cystadleuaeth Karate gyda’i hyfforddwr 

Shihan Alwyn Heath. Mae wedi derbyn 

gwersi ganddo ers rhyw wyth mlynedd ac yn 

mwynhau ei llwyddiannau. Roedd yn 

cynrychioli Prydain Fawr (-15) yng 

Nghwpan Waterport yn erbyn gwledydd fel 

Lithuania, Hwngari, Gwlad Belg, Ffrainc, 

Sweden a Sbaen.  

    Llwyddodd Tayla i ddod yn drydydd yn ei 

chystadleuaeth ac rydym yn falch iawn 

ohoni.              Taylor-Jo Edwards (Bl. 11)       
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La Bohéme 

Yn ystod mis Hydref fe gafodd Cerys Foot 

(bl.8)  y cyfle i berfformio yn La Bohéme 

gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru.  

   Fe ddechreuodd ei diddordeb mewn 

opera'r llynedd pan aeth gyda’i thad-cu i 

weld cynhyrchiad yng Nghanolfan y 

Mileniwm, Caerdydd. Dwedodd Cerys, 

“Prynodd fy nhad-cu docyn i mi er mwyn i 

mi  b r of i  r h yw b e t h  n e w yd d . ” 

Ychwanegodd “Roedd y cynhyrchiad a’r 

set yn wych - llawn lliwiau a’r canu llawn 

drama!” Yn wir, cafodd Cerys brofiad 

bendigedig a phan welodd ei thad-cu 

hysbyseb am glwb canu’r opera i blant, fe 

awgrymodd ei bod yn mynd i Gaerdydd i 

ddysgu mwy am y clwb. A nawr mae wedi 

cael ei dewis i deithio gyda’r opera “La 

Bohéme” 

   Felly roedd Cerys yn llwyddiannus ac ers 

yr haf mae wedi bod yn ymarfer yn gyson, 

bob dydd Sadwrn gyda gweddill y corws.  

   Fe fydd Cerys yn teithio llawer gyda’r 

cwmni opera a rhai o’r llefydd y bydd yn 

perfformio ynddynt yw Caerdydd, 

Abertawe, Llandudno, Rhydychen, 

Birmingham, Southampton, Lerpwl a 

Bryste.      Nia James a Taylor-Jo Edwards  

Sam a Jake Richards – Pysgota Plu  

Rydyn yn ffodus iawn i gael dau bysgotwr 

plu llwyddiannus iawn yn ein mysg. Fe 

wnaeth Sam Richards (Bl.10) a’i frawd 

Jake Richards (Bl.8) gystadlu mewn 

cystadleuaeth bysgota yn Llandegfedd yn 

ddiweddar, ychydig cyn hanner tymor.  

   Mae’r ddau’n aelodau o dîm ieuenctid 

Cymru, ac fe enillodd y ddau yn eu 

categorïau yn y gystadleuaeth. Fe enillodd 

Sam yr holl gystadleuaeth a’i deitl 

swyddogol yw Pencampwr Pysgota Plu 

Cymru (Welsh Junior Flyfishing 

Champion). Nid derbyn anrhydedd y teitl 

yn unig wnaeth Sam, ond hefyd enillodd 

wialen pysgota newydd gwerth tua 

£130. Mae’r ddau wedi bod yn pysgota 

gyda’u tad ers iddynt fod yn fechgyn bach 

a’r ddau wedi bod yn pysgota plu ers dim 

ond rhyw dair blynedd. Yn wir, eu tad 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg  

Garth Olwg 

Disgo 

Diolch i’r Gymdeithas Rhieni am drefnu 

disgo ar Hydref 24ain. Mwynheuodd nifer 

wisgo gwisg ffansi Calan Gaeaf i’r disgo. 

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 

Cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch  

ddydd Gwener, Hydref 26ain. Diolch i'r 

plant a ddaeth a thun o fwyd i'r ysgol Aeth 

y tuniau i Fanc Bwyd, Pontyclun. Diolch 

hefyd i Mr Eirian Rees am gynnal y 

gwasanaeth. 

 

Ben Burnell (Llun tudalen 16) 

Llongyfarchiadau i Ben Burnell am gael ei 

ddewis i chwarae rygbi dros ysgolion 

Pontypridd 

 

Ymweliadau yn y Meithrin 

Mae’r plant Meithrin wedi bod yn ffodus i 

gael nifer o ymwelwyr i’r dosbarth yn 

ystod eu hanner tymor cyntaf yn yr ysgol. 

Hapusrwydd yw’r thema a daeth Mrs 

Bethan Roberts i siarad am beth sy’n 

gwneud babis yn hapus. Sgwrsiodd Mrs 

Beti Treharne am yr hyn sy’n ei gwneud 

hi’n hapus. Daeth Tad Imogen Williams 

hefyd i’r dosbarth i ganu ac i ddysgu 

caneuon newydd i’r plant. (Mae Mr 

Williams wedi ymddangos ar yr X ffactor 

a "Can i Gymru"). Ar ôl diddanu yn 

neuadd yr ysgol daeth Martyn Geraint 

hefyd i`r dosbarth a datgelu taw chwarae 

pêl droed oedd yn ei wneud e’n hapus yn 

ogystal â chanu Diolch yn fawr iddyn nhw 

i gyd 

 

Pêl-rwyd 

Da iawn i dîm pêl-rwyd yr ysgol am eu 

perfformiad yn erbyn Ysgol Dolau. 

Enillodd y tîm cyntaf a chollodd yr ail 

dîm. Diolch i Mrs Carys Watts am helpu 

hyfforddi’r plant. 

Llangrannog 

Cawsom 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  g i lydd .  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 eiddgar 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 a’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 wrth baratoi am y disgo ac 

yn wir  gwelsom dalentau dawnsio’r plant! 

Yn sicr roedd pob un wedi mwynhau’r 

gweithgareddau, o’r sgïo i’r gwibgartio i’r 

nofio, gan gynnwys y cwrs rhaffau uchel 

newydd er bod rhai yn poeni ychydig am 

hyn. Cyrhaeddom nôl yn yr ysgol  

brynhawn dydd Sul, gyda phawb yn barod 

am seibiant yn sicr.  Diolch i’r holl staff 

am eu gwaith caled; Mr G. Jones, Mr S. 

Williams, Mrs L. Veck, Miss S. Williams 

a Miss A. Barnard.   

 

Gwasanaeth Cynhaeaf 

Prynhawn dydd Mawrth, Hydref 23ain, 

croesawyd y Ficer Viv Parkinson i’r ysgol 

i gynnal ein Gwasanaeth Cynhaeaf eleni.  

Gofynnom 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 llwyth o fwyd, sydd yn arbennig!  

Bydd hyn yn helpu ymgyrch y Banc Bwyd 

dros gyfnod y Cynhaeaf. 

 

Sioe y Brodyr Gregory 

Bore dydd Mawrth, Hydref 24ain, 

croesawyd y Brodyr Gregory i’r ysgol i 

gynnal sioe ar bwysigrwydd ailgylchu a 

bwyta’n iach. Mynychwyd y sioe gan 

blant y dosbarthiadau derbyn hyd at 

flwyddyn tri. Roedd pob un wedi 

mwynhau’r canu a dawnsio! 

sydd wedi dysgu eu holl dechnegau 

cychwynol iddynt. Mae’r ddau yn edrych 

ymlaen at gystadlu yng nghystadleuaeth 

ryngwladol Llys Brennig haf nesaf.     

Abbie Griffiths (Bl.11) 

 

Placiau glas 

Mae nifer o blaciau glas yn cael eu codi er 

mwyn ein gwneud yn ymwybodol o’n 

treftadaeth a’n hanes yn lleol.  Yn 

Nhonyrefail erbyn hyn, mae gennym ddau 

blac: un i nodi safle’r felin wreiddiol yn 

Stryd y Felin ac un arall i goffáu Y 

Parchedig Williams Evans a fu’n weinidog 

ar Gapel y Ton.  Daw’r dyfyniad hwn o’i 

gofiant: “O ran ymlyniad wrth y 

Cyfundeb, ni fu neb erioed yn well 

Methodist na Mr Evans; ac fel un ag y fu 

yn foddion i enill llawer at grefydd, bu yn 

offeryn i wneud llawer o Fethodistiaid da; 

ond ni bu gwneud aelodau yr eglwysi a’r 

cynulleidfaoedd yn Fethodistiaid da erioed 

yn amcan uniongyrchol ganddo.” 

 

Cydymdeimlad 

Cydymdeimladau dwys ag Ann Owen a 

gollodd ei mam ar 21 Hydref yn dilyn 

cystudd hir.  Bu Beryl Mair Evans yn byw 

mewn cartref yn Nhraeth Coch yn y 

blynyddoedd diwethaf ond yn Llangefni 

mae cartref y teulu. 

 

Brysiwch wella  

Dymuniadau gorau i Marion Llewelyn 

sydd yn gwella yn Ysbyty Brenhinol 

Morgannwg yn dilyn llawdriniaeth.  

Brysiwch yn ôl i Donyrefail Marion. 

YSGOL GYFUN GARTH OLWG 
(Parhad) 
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