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Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   

Mae’n fwriad i ddatblygu gwefan Tafod Elái dros y misoedd 

nesaf i gynnwys y newyddion diweddaraf o’r ardal. I wneud 

hyn mae angen eich cymorth chi i roi gwybod i ni am unrhyw 

beth sydd o ddiddordeb - newyddion, cymdeithasau, 

gweithgareddau, dathliadau.      

   Rhowch wybod am unrhyw wasanaeth neu fusnes sydd ar 

gael yn Gymraeg yn yr ardal ac unrhyw le mae cyfel i 

ddefnyddio’r Gymraeg.   

   Hefyd mae angen help i gynnal a datblygu y wefan.  

   Os allwch chi helpu mewn unrhyw fodd cysylltwch â 

pentyrch@tafelai.net  

  

Taith Gerdded Bae Caerdydd 

I gwblhau blwyddyn llawn o weithgareddau aeth Merched y 

Wawr Cangen y Garth i gerdded ym Mae Caerdydd ym mis 

Mehefin.Er gwaetha’r gwynt a’r glaw, llwyddodd criw bach 

dewr gerdded ar hyd morglawdd Bae Caerdydd. Roedd y daith 

yn rhan o brosiect Gill Griffiths, y Llywydd Cenedlaethol, i 

gerdded arfordir Cymru. Ymunodd mwy yn y swper a 

drefnwyd yn y Café Rouge ar ddiwedd y daith.    

Y Gynhadledd Fawr 
 

Fore Llun Mehefin 24ain,  daeth 

Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, 

i ymweld ag Ysgol Gyfun Garth 

Olwg. Cyfarfu â deg o’n disgyblion i 

drafod eu defnydd o’r Gymraeg yn 

gymdeithasol. Roedd yn awyddus i 

wybod am gyfleoedd oedd gan y 

disgyblion i ddefnyddio eu Cymraeg y 

tu allan i’r ystafell ddosbarth. Rydym 

yn ffodus iawn fod gennym arlwy 

allgyrsiol eithriadol yma yn yr Ysgol 

a digon o gyfleoedd i ddefnyddio’r 

iaith yn anffurfiol. Soniodd y 

disgyblion am sawl strategaeth sydd 

gennym yn yr Ysgol i hybu defnydd y 

Gymraeg megis “Holwch Fi!” sy’n 

ennyn y disgyblion i ofyn cwestiwn y 

dydd i’r athrawon a thrafod hynny yn 

naturiol yn Gymraeg gyda nhw. 

Cafodd y disgyblion gyfle hefyd i 

o f y n  b e t h  y w c y n l l u n i a u ' r 

Llywodraeth ar gyfer hybu’r iaith.  

Cawn weld!   

Gŵyl  Gartholwg   
yn tyfu eto…. 

 

Mae bron yn amser am Ŵyl Gartholwg 2013, 

achlysur mawr blynyddol yr Haf yng 

Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg.  

Ddydd Sadwrn yr 13eg o Orffennaf bydd 

mynediad am ddim i’r ŵyl  a bydd yn gyfle i 

oedolion, plant, teuluoedd a dysgwyr yr iaith i 

fwynhau, dysgu a chymdeithasu a hyn oll yn 

Gymraeg. 

   I oedolion llenwn y Ganolfan â stondinau 

crefft diri a bydd cyfle i brofi crefftau newydd 

gan gynnwys addurno cacennau, creu sebon a 

nifer eraill. I ddysgwyr bydd cyfle i gymryd rhan 

yn y gweithgaredd gwibdeithasu ac i blant bydd 

sesiynau sgiliau syrcas, ymweliad gan Dewin, 

cyfle i drin anifeiliaid gyda Geraint y Snakeman 

a gweithgareddau chwaraeon gan gynnwys wal 

ddringo. Yn gyfeiliant i’r diwrnod llawn hwyl 

bydd llwyfan perfformio yn cynnwys ysgolion 

lleol, Côr yr Einion, Brigyn, Y Plu a Delyth 

Maclean. 

   Trefnwyd yr Ŵyl mewn partneriaeth â Menter 

Iaith RhCT, y WEA, Canolfan Cymraeg i 

Oedolion, yr Urdd a’r Mudiad Meithrin.  Beth 

am ymuno â ni yn y bedwaredd ŵyl haf 

Gymraeg yn Gartholwg? 

  Mae’r Gynhadledd Fawr yn rhan o drafodaeth ar ddyfodol yr 

Iaith Gymraeg  sy’n cael ei arwain gan y Prif Weinidog i 

chwilio am syniadau ymarferol i gynyddu nifer y bobl sy’n 

defnyddio’r Gymraeg a gweld y Gymraeg yn ffynnu yng 

Nghymru.  

   Mae gwybodaeth am sut i gyfrannu at y drafodaeth ar 

 http://www.dathlu.org/GynhadleddFawr.html  

tafelai.com   
 
 

  y diweddaraf  
ar y we 

http://www.dathlu.org/GynhadleddFawr.html


Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Medi 2013 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

26 Gorffennaf 2013 
 

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  

 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 

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

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. 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

Diwrnod y Delyn  
 

Ar Orffennaf 21ain, fel rhan o Academi 

Catrin Finch, cynhelir Diwrnod y Delyn 

yng Ngwaelod y Garth pan y bydd nifer 

o ddisgyblion ifanc yn mwynhau 

hyfforddiant gan Frenhines y Delyn, 

Catrin Finch a’i chyn athrawes, Elinor 

Bennett. Nos Sul, Gorffennaf 21ain, 

cynhelir cyngerdd arbennig yng 

Nghapel Bethlehem, Gwaelod y Garth 

am 7.00y.h. pan y bydd Catrin Finch yn 

perfformio ynghyd â’r disgyblion ifanc 

a’r rhai sy’n mynychu’r cwrs telyn. 

Daw’r telynorion o U.D.A., Singapore, 

Dubai, yr Eidal a Chymru. Am fwy o 

fanylion, ewch i www.catrinfinch.com 

Daniel a Iestyn, Pencampwyr Clocsio, yn perfformio  

yn noson Clwb y Dwrlyn (tudalen 5) 

Ysgol Llanhari  
yn y Mynyddoedd 

Disgyblion y 6ed dosbarth ar daith 

BTEC Addysg Gorfforol ar Gadair 

Idris ac yna'r Wyddfa  

Disgyblion Gwasanaethau Cyhoeddus 

Blwyddyn 10 yn dringo Dawns y 

Bannau ( Fan Dance) 

Priodas Dyfan a Morgane   

yn Llydaw (Pentyrch tudalen 5) 

http://www.catrinfinch.com
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YSGOL GYNRADD  
GYMRAEG 

TONYREFAIL 

Gwellhad Buan 

Hoffem ddymuno gwellhad buan i 

Miss Betsi Griffiths, prifathrawes 

gyntaf yr ysgol, ar ôl derbyn triniaeth 

ar ei chalon y ysbyty’r Waun. Mae 

Miss Griffiths yn ffrind ffyddlon iawn 

i’r ysgol.  

 

Croeso  

Braf oedd croesawu i’r ysgol rhieni y 

plant fydd yn dechrau yn y dosbarth 

Meithrin ym mis Medi. Cafwyd cyfle i 

ddod i adnabod yr ysgol a chael paned 

a sgwrs. Fe fydd y plant yn treulio bore 

yn y dosbarth meithrin ym mis 

Gorffennaf i ddod i ymgyfarwyddo â’r 

ysgol.    

 

Clwb Ffilmiau 

Rydym wedi dechrau darparu Clwb 

Ffilm yn yr ysgol ar brynhawniau 

Gwener i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6. 

Maent yn cael cyfle i ddysgu mwy am 

fyd ffilm a gwylio ffilmiau a fydd yn 

eu cyffroi a’u haddysgu am bynciau 

newydd/gwahanol. Bydd cystadlaethau 

a gweithgareddau amrywiol yn rhan o’r 

clwb yn cynnw ys ysgr i fennu 

adolygiadau o ffilmiau. 

 

Lesoto  

Daeth Mr Hefin Griffiths i'r ysgol i 

drafod ei brofiad o godi arian ar gyfer 

Lesoto drwy redeg marathon Llundain. 

Cafwyd cyfle i wrando ar ei hanes ac i 

holi cwestiynau. Rwy’n siŵr fod y 

disgyblion wedi dysgu llawer! Diolch 

yn fawr iawn iddo am rannu ei 

brofiadau gyda disgyblion yr Adran 

Iau. 

 

Arch Noa 

Trip blwyddyn 1 a 2 eleni oedd 

diwrnod yn Sŵ Arch Noa ym Mryste. 

Roedd pawb wedi cael amser wrth eu 

boddau wrth weld yr holl anifeiliaid. 

Mae disgyblion yr Adran Iau nawr yn 

edrych ymlaen at eu tripiau nhw i’r 

Living Rainforest ac i Jump yng 

Nghaerdydd. 

 

Ymweliad y Cyngor Eco 

Bu aelodau’r Cyngor Eco yng 

Nghanolfan Ddŵr Cilfynydd i 

gynrychioli’r ysgol wrth roi cyflwyniad 

ar sut i leihau sbwriel yn yr ysgol. 

Mae’r disgyblion yn gweithio’n galed i 

hyrwyddo hyn yn yr ysgol. Roeddynt 

wedi mwynhau'r gwahanol weithdai 

oedd wedi eu paratoi ar eu cyfer. 

 

Sioeau Diwedd Blwyddyn 

Cafwyd nifer o sioeau amrywiol, 

lliwgar a llwyddiannus gan y 

dosbarthiadau. Sioe am ‘Y Dewin  Oz’ 

oedd gan ddisgyblion blwyddyn 1 a 

Theithio oedd thema blwyddyn 2. Hanes y 

Tuduriaid oedd cynnwys sioe ddosbarth 

Mr Phillips ac ‘Ein Blwyddyn Ysgol’ â 

gafwyd gan ddosbarth Miss Grant. Braf 

oedd gweld cymaint o rieni yn cefnogi. 

Hoffem ddiolch i’r holl blant a staff am eu 

gwaith caled. 

 

Diwrnod Pontio Technoleg 

Yn ystod mis Mehefin, agorwyd drysau 

Ysgol Llanhari ar gyfer disgyblion 

blwyddyn 6 ddwywaith wrth iddynt 

gynnal Diwrnod Pontio Ieithoedd Modern 

a Diwrnod Celfyddydau. Roedd nifer o 

weithgareddau diddorol wedi’u trefnu ar 

eu cyfer, gan gynnwys dysgu nifer o 

ymadroddion Ffrangeg a Sbaeneg. Cafodd 

pawb ddiwrnod ardderchog ac rwy’n siŵr 

eu bod yn edrych ymlaen at y flwyddyn 

nesaf yn barod! 

 

Gweithdy Animeiddio 

Trefnwyd, gan Glwb Ffilmiau Cymru, i 

Mr Mike Roberts o Gaerdydd gynnal 

gweithdy animeiddio gwych i flwyddyn 5 

a 6. Mwynheuodd y plant weld eu cartŵn 

gorffenedig yn fawr. 

 

Mabolgampau 

Mae wedi bod yn hanner tymor prysur 

iawn yn yr ysgol gyda’r holl 

weithgareddau uchod. Cawsom ddiwrnod 

cyffrous ym mabolgampau’r ysgol Ddydd 

Mawrth, Mehefin 26ain hefyd. Ymunodd 

pawb yn y rasys rhedeg, rhwystrau a 

thaten ar lwy a chafwyd nifer o rasys 

cyfnewid agos tu hwnt. Y llysoedd 

buddugol oedd: Blwyddyn 3 a 4 - Tylcha a 

Blwyddyn 5 a 6 - Glyn . 

 

Ffarwel a phob lwc Blwyddyn 6! 

Rwy’n siŵr y bydd hi’n amser cyffrous 

ond emosiynol iawn ar ddiwrnodau olaf y 

tymor wrth i ni ffarwelio â phlant 

blwyddyn 6. Mae’r plant nawr yn edrych 

ymlaen at fynd i Ysgol Llanhari ym mis 

Medi wedi iddynt dreulio nifer o 

ddiwrnodiau ‘pontio’ yno. Dymunwn 'pob 

lwc' i bob un ohonynt gan obeithio y bydd 

pob un yn cadw mewn cysylltiad gyda ni 

yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail. 

Pob lwc blwyddyn 6! 

Sioe Dewin yr Os 

Sioe Deithiol 

Gweithdy Animeiddio 

Cyngor Eco 
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Annes Mai, merch Elen 

a Hywel Williams ac 

wyres Gwyneth a John, 

Pentyrch. 

Mal Jones a Chwpan y Chwech Gwlad 

Perfformio yn Tafwyl 

Gwenno Rees, Efail Isaf, yn gweithio gydag elusen “African 

Impact” yn Kenya. (Tudalen 9) 

Ysgol Creigiau (tudalen 8) 

Mabolgampau’r Ysgol 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Cynllun cardiau y Fenter Iaith 

Wedi 13 mlynedd mae John Williams wedi rhoi’r gorau i 

weinyddu cynllun cardiau Tesco. Yn sicr mae Menter Iaith 

Rhondda Cynon Taf wedi elwa’n sylweddol ar waith 

gwirfoddol John a mawr yw’n diolch iddo. Mae’r cynllun yn 

parhau fel arfer dan weinyddiaeth Y Fenter ei hun. 

 

Llwyddiant yn yr Urdd 

Llongyfarchiadau i Siwan Evans o Adran Bro Taf ar ddod yn ail 

yng nghystadleuaeth y Ddawns Werin Unigol i ferched 

blwyddyn 10 a dan 25 oed yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, 

Sir Benfro. 

 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau gwresog i Branwen Owen wedi iddi raddio 

mewn Diwynyddiaeth o Brifysgol St. Mary’s Twickenham. Pob 

lwc i ti yn y dyfodol, Branwen. 

 

Croeso 

Croeso cynnes i Rhian a Robbie Brewster, Caio ac Ilan i Faes y 

Sarn. Mae Caio yn mynd i Ysgol Gynradd Creigiau. Dymunwn 

yn dda i chi fel teulu yn eich cartref newydd. 

 

Y Mochyn Du 

Yn dilyn y gystadleuaeth a gynhaliwyd gan bapurau’r Western 

Mail, South Wales Echo a’r Liverpool Daily Post i ddarganfod 

ble oedd y dafarn orau yng Nghymru ym marn eu darllenwyr, 

derbyniodd Morfydd a Gareth Huws y newyddion da bod tafarn 

Y Mochyn Du wedi dod yn drydydd drwy Gymru gyfan. 

Llongyfarchiadau! 

  Dymunwn yn dda hefyd i Morfydd wedi iddi dderbyn triniaeth 

i’w phenglin yn ddiweddar. 

 

Noson Gymdeithasol 

Nos Wener, Mehefin 21 cynhaliodd Clwb y Dwrlyn noson 

Gymdeithasol i’r teulu yn y Clwb Rygbi. Daeth criw da  iawn i 

fwynhau’r adloniant a’r bwffe gan gynnwys nifer o blant ac 

fe’u  swynwyd gan ddawn Daniel a Iestyn  Jones o’r Creigiau 

a’u clocsio medrus. Yn ogystal, cawsant hwyl wrth ddawnsio i 

sŵn ffidil Eifion Price a chyfarwyddiadau Peter a oedd yn galw. 

Bu’r oedolion hefyd yn dawnsio ac yna, i gadw pawb ar flaenau 

eu traed, yn feddyliol beth bynnag, cynhaliodd Eifion gwis 

cerddorol. Yn gefndir i’r difyrrwch ‘roedd Ifan wedi trefnu bod 

detholiad o luniau o rifiws y gorffennnol yn cael eu harddangos. 

Diolch i Eifion am ddod atom ac i Gary a Judith am drefnu’r 

noson. 

   Bu’n ddiweddglo hapus i waith y  swyddogion a’r pwyllgor 

presennol. Diolch i Gary a’r pwyllgor am flwyddyn ddiddorol 

ac mae’n siwr y caiff Eirlys Eckley ein cadeiryddes newydd a’i 

phwyllgor yr un gefnogaeth. Dewch i ymuno â ni ym mis Medi. 

 

Priodas 

Ar 15 Mehefin yn St. Pierre Quiberon, Llydaw, priodwyd 

Dyfan Jones, Ffordd Tynycoed, a Morgane Landel sy’n hanu o 

Lydaw. Mae Dyfan yn gweithio i’r Cenhedloedd Unedig yn Fiji 

fel arbenigwr gwleidyddol dros Fôr y De ac mae Morgane 

newydd orffen ei swydd fel cyfreithwraig gyda’r Llys 

Troseddol Rhyngwladol. Bydd y ddau yn gwneud eu cartref yn 

Suva, Fiji a dymunwn bob hapusrwydd iddynt. Yn y briodas 

darllenodd Elenid, mam Dyfan, gerdd “Llwybrau” a 

Merched Y Wawr 
Tonysguboriau 

 

  Mae Cangen Tonysguboriau yn drist iawn i gyhoeddi 

marwolaeth un o’r aelodau sylfaenol, Irene Evans o Bontyclun. 

Pan oedd Irene a tair o ffrindiau sef Brenda Davies, Merle 

Roberts a Margaret Jones wedi cwpla Cwrs Dwys Cymraeg ym 

Maes Yr Eglwys dan y tiwtor Basil Davies, penderfynon nhw 

eu bod  eisiau defnyddio'r Iaith Gymraeg i gymdeithasu. 

Aethon nhw ati i sefydlu Cangen Merched y Wawr. Yn y 

dechrau roedd pawb yn ddysgwyr ond mewn amser roedden ni 

wedi denu siaradwyr Cymraeg oedd yn help mawr i ni. Mae ein 

haelodaeth wedi tyfu i dros ugain, rydyn ni wedi colli rhai ac 

ennill rhai. Doedden ni ddim yn cau y drws ar y pobl oedd 

wedi gadael ond rydyn ni wedi dweud os oes rhywbeth sy'n 

apelio aton nhw maen nhw'n gallu dod fel ymwelwyr a bydd 

croeso iddyn nhw. 

   Fe fuodd Margaret Jones farw amser maith yn ôl ac mae 

Irene wedi bod yn orweddiog am amser hir iawn ond roedd hi 

wastad yn dangos diddordeb ym materion Merched y Wawr. 

Bydd colled mawr ar ei hôl. Roedd hi'n fenyw hyfryd a thyner.  

  Brenda Davies 

gyfansoddwyd yn arbennig gan Glenys Roberts. Mae’r gerdd yn 

gorffen fel hyn:- 

 

Llwybrau ddoe, llwybrau heddiw, llwybr yfory: 

o’ch ôl y llwybrau llafar 

ac eco traed anwyliaid yn eich cynnal; 

cydgerdded ar un trywydd bellach 

ymlaen, tua’r golau taer sy’n galw. 
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Problem gyda’r 

cyfrifiadur?  

Arbenigwr gyda  

15 mlynedd o brofiad 

Cysylltwch â Paul:  

    (01443) 208472 

Ebost:  computerpaul@live.co.uk      

Symudol: 07731595066 

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

01443 407570 
 

www.menteriaith.org 

Cymraeg i Oedolion Morgannwg.  Bydd 

amrywiaeth o weithgareddau a 

gwybodaeth ddefnyddiol ar gael i rieni a 

pherfformiadau yn ystod y dydd yn 

cynnwys perfformiadau  arbennig  gan 

Heini! 

   Am fwy o fanylion : rhadffôn: 0800 

180 4151 

 

Gŵyl Feithrin – 28ain o Fehefin 2013 

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i ymweld 

â stondin y Fenter yn yr Ŵyl Feithrin 

eleni. Roedd yn ddiwrnod hyfryd ym 

Mharc Treftadaeth y Rhondda. Cafodd 

pawb gymaint o hwyl a sbri yn creu ac 

addurno blodau hyfryd i’r ardd! 

Cynllun Tesco 

Diolch yn fawr i John Williams, 

Pentyrch, sydd wedi bod bod yn cadw 

trefn a dosbarthu y Cardiau Tesco am 

tair ar ddeg mlynedd. Drwy ei waith 

mae’r Fenter wedi derbyn incwm 

sylweddol yn flynyddol sydd wedi 

cynnal nifer o weithgareddau. Yn 

ogystal mae nifer o fudiadau eraill yn yr 

ardal wedi gweithredu’r cynllun ac wedi 

elwa o waith cydlynu a threfnu manwl 

John Williams. Diolch yn fawr iddo am 

ei gyfraniad enfawr i waith y Fenter.   

   Bydd y sustem yn parhau i gael ei 

weithredu o swyddfa’r Fenter ac os oes 

unrhyw arall am dderbyn Cardiau Tesco 

yna cysylltwch â 

 kevindavies@menteriaith.org. 

 

Gŵyl Gartholwg 

Dydd Sadwrn - 13eg o Orffennaf   

(10:00-2:00yp) Canolfan Dysgu Gydol 

Oes Gartholwg 

   I gloi’r flwyddyn academaidd bydd y 

Ganolfan yn cynnig diwrnod llawn hwyl 

ar gyfer pob oedran, gyda blas Cymreig 

cryf. I oedolion, bydd cyfres o weithdai 

blasu, a gynhelir gan y WEA, 

perfformiadau byw yn y cyntedd ac 

amrywiaeth o stondinau. I blant, bydd yr 

Urdd, Menter Iaith a Mudiad Ysgolion 

Meithrin yn darparu gweithgareddau 

cyffrous, gan gynnwys gweithdai 

chwaraeon a chrefftau yn ogystal â 

sgiliau syrcas a gêmau parasiwt gyda Y 

Dewin. 

   Edrychwch allan am fwrdd Menter 

Iaith. Byddwn ni’n brysur yn creu ac 

addurno pethau arbennig ar gyfer  yr 

Haf! 

 

Picnic y Tedis  2013 – Dathlu 100 

mlynedd o animeiddio Cymreig 

Dydd Gwener – 5ed o Orffennaf  (10:00

-2:00yp). Digwyddiad y cyngor ym 

Mharc Ynysangharad Pontypridd i blant 

1-5 oed. 

*£2.50 ar gyfer plant 1-5 oed/Oedolion 

a plant o dan 12 mis am ddim 

   Dewch i ymweld â chriw Menter Iaith 

RhCT yn y babell Gymraeg eto eleni. 

Byddwn yn rhannu’r babell unwaith eto 

â Mudiad Meithrin a’r Ganolfan 

TONTEG 
 

Gohebydd Lleol:  
Gill Williams 

Croesawu 

Croeso 'n'ol i Laura Unett a James Perks 

sy wedi symud i fyw yn Neyland Close 

Tonteg. 'Dyw Laura ddim yn ddiarth, 

cafodd ei magu ar draws y ffordd lle 

mae ei rhieni Glenys a Gordon Unett yn 

dal i fyw. Tipyn yn  haws ymweld â'i 

gilydd na'r India lle buodd Laura'n byw 

am gyfnod. Croeso mawr iddynt. 

 

Priodas 

Teulu arall sy'n dathlu yn Neyland 

Close yw Audrey ac Alan Lewis. Maent 

yn dathlu priodas eu merch Bethan a 

Carl Roberts, briododd ar Fehefin 22ain. 

Mae'r ddau wedi ymgartrefi ers tro yn 

Nhreganna gyda'u meibion bach Cai ac 

Ifan. Llongyfarchiadau mawr iddynt. 

Ffarwelio 

Ar ddiwedd y tymor byddwn yn 

ffarwelio â’r pennaeth Mrs. Sharon Jayne 

a phedair aelod arall o staff – Miss Isobel 

Williams, Mrs. Joan Dummer, Miss 
Hannah Richards a Mrs. Julie Richards. 

Rydym yn dymuno’n dda iddyn nhw i 

gyd ac yn diolch yn fawr iddyn nhw am 

eu holl waith caled yn yr ysgol. 

 

Y Cyngor Eco 

Mae’r Cyngor Eco wedi bod yn brysur 

drwy gydol y flwyddyn ac wedi arwain 

yr ysgol i dderbyn gwobr yng 

nghystadleuaeth ‘Love Where You Live’ 

Rhondda Cynon Taf. Mwynheuodd 
aelodau’r cyngor y noson wobrwyo yn Y 

Miwni. 

 

Ras Hwyl 

Casglwyd £1,449 yn ystod y ras ym 

Mharc Ynysangharad yn ddiweddar. 

Rhedodd plant y Cyfnod Iau un filltir a 

rhedodd plant y Cyfnod Sylfaen un 

cilometr. Yr her i’r disgyblion a’r rhieni 

yn ras olaf y dydd oedd rhedeg yn 

gyflymach na’r gofalwr Mr. Ceri Tapper. 
Bydd hanner yr arian yn mynd tuag at yr 

ysgol a’r hanner arall i elusen ‘Arthritis 

Care UK’. 

 

Wythnos Iach 

Bu’r plant yn cymryd rhan mewn nifer o 

weithgareddau yn ystod yr wythnos yn 

amrywio o ‘zumba’ i giciau o’r smotyn i 

flasu ffrwythau! Yr uchafbwynt oedd 

diwrnod y mabolgampau a diolch i Mrs. 

Rhian Lloyd, Mrs. Nia Lockett a Mrs. 
Liz May am drefnu’r cyfan. 

 

Gwersyll Yr Urdd Llangrannog 

Aeth plant blwyddyn 5 i’r gwersyll am y 

penwythnos gyda phlant ysgolion eraill y 

clwstwr. Diolch i Mr. Paul Spanswick, 

Miss Hannah Richards, Miss Rhiannydd 

Thornton a Miss Emily Frowen am ofalu 

am y plant. 

Cylch Meithrin 
Llanhari 

 
Mae Cylch Meithrin newydd yn agor yn 

Llanhari, yn nhŷ y gofalwr ar dir ysgol 

Llanhari. Byddwn yn agor 5 bore yr 

wythnos ac yn rhedeg un sesiwn Ti a Fi 

wythnosol. 

Am fanylion pellach e-bostiwch: 

cylch.meithrin.llanhari@yahoo.co.uk 

mailto:kevindavies@menteriaith.org
mailto:cylch.meithrin.llanhari@yahoo.co.uk
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www.mentercaerdydd.org 
029 20 689888 

Llwyddiant  Tafwyl 2013  
Cynnydd Sylweddol yn 

Niferoedd i'r Ŵyl 
  
Bu cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl 

wnaeth fynychu gŵyl Gymraeg Tafwyl 

yng Nghaerdydd eleni. Yn ôl y trefnwyr, 

Menter Caerdydd, dyma'r ŵyl fwyaf 

llwyddiannus erioed i Tafwyl ers iddi gael 

ei sefydlu yn 2006. 

   Agorwyd Tafwyl eleni gan y seren 

Hollywood o Gaerdydd, Matthew Rhys a 

daeth 14,000 o bobl i ddigwyddiadau 

Tafwyl dros wythnos yr ŵyl (Mehefin 14 - 

21) - dros draean yn fwy na'r 10,000 y 

llynedd. Roedd mwy na 12,000 ohonynt 

wedi ymweld â Ffair Tafwyl yng ngerddi 

Castell Caerdydd ar ddydd Sadwrn cyntaf 

yr ŵyl - cynnydd sylweddol o'i gymharu 

â'r 8,500 o ymwelwyr ddaeth yno'r 

llynedd. 

   Er gwaethaf pryderon ynglŷn â dyfodol 

Tafwyl 2013 yn dilyn colli cyllid 

allweddol yn gynharach eleni, fe 

lwyddodd Menter Caerdydd i sicrhau 

nawdd o bron i £20,000 o gyllid gan 68 o 

noddwyr - cynnydd sylweddol o'r £4,500 

y llynedd. Cafwyd £20,000 o nawdd 

munud olaf gan Lywodraeth Cymru a 

chyfrannodd Cyngor Caerdydd ddefnydd 

Castell Caerdydd a chefnogaeth arall at yr 

Ŵyl. 

 Dywed Prif Weithredwr Menter 

Caerdydd, Sian Lewis, sy'n trefnu'r ŵyl: 

"Mae Tafwyl 2013 wedi bod yn 

llwyddiant ysgubol a hoffem ddiolch yn 

fawr i'n partneriaid, ein noddwyr a'r holl 

bobl ddaeth i ymweld â'r ŵyl gan sicrhau'r 

llwyddiant hwnnw. Mae'n amlwg bod 

galw am ŵyl o'r fath yn y Gymraeg yn ein 

prifddinas a bod lle i ddatblygu'r ŵyl 

ymhellach. Ein gobaith yw adeiladu ar 

lwyddiant eleni ac ymestyn y Ffair dros 

benwythnos agoriadol yr ŵyl. Mae 

trafodaethau eisoes ar y gweill gyda 

Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd a'n 

partneriaid am sut i sicrhau dyfodol yr ŵyl 

a'i datblygu." 

   Dywed y Cynghorydd Huw Thomas, 

aelod cabinet o Gyngor Caerdydd â 

chyfrifoldeb dros ddiwylliant; 

"Roedd hi'n bleser cael mynychu prif 

ddigwyddiad Tafwyl ar faes Castell 

Caerdydd, a gweld torf fawr, yn siaradwyr 

Cymraeg a di-Gymraeg, yn mwynhau 

diwylliant Cymraeg y ddinas. Mae Tafwyl 

wedi dod yn rhan annatod o 'Ŵyl 

Caerdydd', ac fe fydd y Cyngor yn 

dechrau trafodaethau gyda'r trefnwyr yn 

fuan i sicrhau fod yr Ŵyl yn mynd o nerth 

i nerth." 

   Roedd uchafbwyntiau Tafwyl 2013 eleni 

yn cynnwys: 

- cyfraniadau gan bob un o ysgolion 

cyfrwng Cymraeg Caerdydd ar lwyfan 

ysgolion Ffair Tafwyl 

- lansio prosiect cymunedol ar-lein 

@poblCaerdydd  

- ymweliad Cerys Matthews â'r gig werin 

Cwpwrdd Nansi a pherfformiad cofiadwy 

gan Georgia Ruth  

- Geraint Jarman yn cloi Ffair Tafwyl 

- gorfod cynnal ail berfformiad munud 

olaf o'r Brotest Fudr i ateb y galw 

- dros 220 yn mynychu amser stori 

gyda Hana (Holi Hana) yn Llyfrgell 

Ganolog y Ddinas 

 

Teithiau Bws i’r Sioe Frenhinol a Gŵyl 

Fwyd y Fenni 

Bydd Menter Caerdydd yn trefnu bws i 

sioe Llanelwedd Ddydd Mawrth, 

Gorffennaf 23. Bydd y bws yn gadael o tu 

allan y Mochyn Du  am 8am. Bydd yn 

dychwelyd o’r Sioe am 6pm. Y gost yw 

£10 i Oedolion a £5 i blant. 

   Bydd bws hefyd i Ŵyl Fwyd y Fenni, 

Ddydd Sadwrn, Medi 21. Eto, bydd y bws 

yn gadael o tu allan i’r Mochyn Du am 

10am. Bydd yn dychwelyd o’r Fenni am 

5pm. Cost y bws fydd £12 i Oedolion a £5 

i blant. 

   Os hoffech archebu lle ar y bws, 

cyslltwch ag Angharad Thomas yn 

swyddfa’r Fenter – 029 2068 9888 neu ar 

ebost angharad@mentercaerdydd.org. 

Mae modd archebu ar-lein hefyd drwy 

fynd i’r wefan – mentercaerdydd.org. 

 

Cwrs Ffitrwydd Dwys i Oedolion 

(Newydd) 

Mae Menter  Caerd ydd ,  me wn 

partneriaeth â’r hyfforddwraig ffitrwydd 

proffesiynol, Catrin Ahmun, wedi llunio 

cwrs dwys ffitrwydd newydd i 

Oedolion. Bydd y cwrs 10 wythnos yn 

dechrau Nos Sul, Gorffennaf 14 ac yn 

cyfarfod 3 gwaith yr wythnos gan 

edrych ar agweddau gwahanol o 

ffitrwydd, iechyd a lles gan gynnwys 

pilates, sesiynau ‘Bwrw’r Braster’, 

sesiynau campfa yn Iechyd Da a 

ffitrwydd awyr agored yng Nghaeau 

Llandaf. 

  Mae’r cwrs yn un perffaith ar gyfer 

unigolion sydd wedi ystyried gweithio 

gyda hyfforddwr personol, ond ychydig 

yn swil i neud. Bydd y sesiynau i gyd yn 

digwydd fel grŵp, a bydd pawb yn cael 

cyfle i lunio rhaglen bersonol gan 

ddysgu sut i ymarfer yn effeithiol, 

trawsnewid siap y corff, addysgu’r 

meddwl sut i fyw’n iawch a delio gyda 

phwysau bywyd, dysgu arferion newydd 

gan edrych hefyd ar ffyrdd holistig o 

fyw ee Bwyta’n iach, creu egni i 

ymarfer yn effeithiol. 

   Cost y cwrs bydd £180 (byddai cost 

cofrestru gyda Hyfforddwr Personol yn 

tua £900!) Mae modd talu mewn 3 

thaliad o £60. £130 yw’r gost i fyfyrwyr 

neu’r di-waith. 

 

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Sara 

Jones yn swyddfa Menter Caerdydd, neu 

ewch i wefan Menter Caerdydd am 

wybodaeth ac i gofrestru – 

 www.mentercaerdydd.org 

 

Cynlluniau Gofal Haf 2013 
Dosbarth Derbyn - Blwyddyn 6 

8.30a.m - 5.30p.m 
£19 y plentyn! 

Ysgol Pencae - Highfields, Llandaf 

4 WYTHNOS: 22/07/13 - 16/08/13 

Ysgol Glantaf - Heol y Bont, Ystum 

Taf 

2 WYTHNOS: 22/07/13 - 02/08/13 

Ysgol Y Wern - Heol Llangrannog, 

Llanisien 3 WYTHNOS: 05/08/13 - 

23/08/13 

G w e i t h d a i  y n  c y n n w y s : 

Dawns - Drama - Ieithoedd: Almaeneg a 

Ffrangeg - Reptiliaid - Bardd Plant 

Cymru  -  Urdd:  Ch waraeo n - 

Animeiddio… 

Tripiau: 

Llancaiach Fawr - Fferm Arch Sw Noa - 

Parc Margam - Coedwigaeth - Traeth - 

Garwnant - Sinema - Bowlio... 

Cofiwch gofrestru erbyn 17/07/13 
Am fwy o fanylion, ac i gofrestru: http://

www.mentercaerdydd.org/cy/page/gofal  

n e u  c y s y l l t w c h  â  M a r i : 

marirhys@mentercaerdydd.org  |  029 

20689888 

Huw Thomas, Sian Lewis, Matthew Rhys 

a Leighton Andrews. 

mailto:angharad@mentercaerdydd.org
http://www.mentercaerdydd.org/cy/page/gofal
http://www.mentercaerdydd.org/cy/page/gofal
mailto:marirhys@mentercaerdydd.org
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Bethlehem, 
Gwaelod-y-garth 

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 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 

a.m. oni nodir yn wahanol) : 

 

Mis Gorffennaf 2013 

7fed        Parchedig R. Alun Evans 

(Gweinidog) 

14eg       Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) 

21ain      Sul y Cyfundeb 

28ain     Parchedig R. Alun Evans 
(Gweinidog) 

 

Mis Awst 2013 

4ydd       Cyd-addoli (oedfa gymun) yn y 

Tabernacl, Efail Isaf  (10:45 a.m.) 

11eg       Oedfa dan ofal Ian Hughes 

18fed      Cyd-addoli yn y Tabernacl, 

Efail Isaf  (10:45 a.m.) 

25ain      Oedfa dan ofal Arwel Ellis 

Owen   

 

Gobeithio y bydd yr haf wedi cyrraedd 

pan fyddwch yn darllen y rhifyn yma o 

Tafod Elái ynte!    

   Bydd trefn yr haf ar yr oedfaon ym 

Methlehem beth bynnag fydd hynt a 

helynt y tywydd, ac o ganol mis 

Gorffennaf hyd ddechrau mis Medi bydd 

y plant yn cael seibiant nid yn unig o’r 

Ysgol ond o’r Ysgol Sul yn ogystal. 
   Fydd y Gweinidog ddim yn cael 

seibiant am sbel serch hynny. 

   Llongyfarchiadau gwresog iddo, gyda 

llaw, ar gael ei ethol yn Llywydd Undeb 

yr Annibynwyr ymhen y flwyddyn. 

Dymunwn pob rhwyddineb iddo yn 

cyflawni’r swyddogaeth honno, a 

byddwn fel eglwys yn barod ein 

cefnogaeth iddo yn ystod ei dymor o 

wasanaeth. 

   Bydd wedi bedyddio tri phlentyn o’r un 

teulu ar Sul cyntaf y mis (y fam yn hanu 

o Ddyffryn Nantlle) a bydd oedfa gymun 

ar yr ail Sul. 

   Bydd cyflwyniad i’w baratoi ar gyfer 

Sul y Cyfundeb ym Mhenarth (i’w 

gyflwyno ar y cyd rhwng Bethel, 

Caerffili a Bethlehem), ac yna ar Sul olaf 

y mis byddwn yn dechrau ar ein trefn 

flynyddol o addoli ar y cyd ag aelodau’r 
Tabernacl, Efail Isaf, a hynny yn parhau 

am yn ail yn y ddwy eglwys hyd ddiwedd 

mis Awst. 

 

Byddwn wedi dewis elusen leol newydd 

i’w chefnogi am y flwyddyn eglwysig 

nesaf ac wedi cyflwyno siec i Ambiwlans 

Awyr Cymru, ein helusen leol am eleni, 

yn y swper haf nos Sul y 14eg o 

Orffennaf. Fel rhan o’r ymgyrch codi 

arian at yr Ambiwlans Awyr, bydd criw o 

bobl ifanc yr eglwys yn rhedeg o Lundain 

i Gaerdydd dros gyfnod o 24 awr (ar ffurf 

ras gyfnewid) ar ddechrau mis 

Gorffennaf a mawr ein diolch a’n 

hedmygedd ohonynt yn cyflawni’r fath 

her. 

 

Fe wyddom y bydd nifer o’r aelodau ar 

grwydr yn ystod gwyliau’r haf, ond 

diolch fod yna rai ohonynt yn barod eu 

cymwynas i arwain oedfa yn ystod mis 

Awst. 

 
Dymunwn wyliau dedwydd i bawb, 

Eisteddfod Genedlaethol lewyrchus i 

bawb sy’n mynychu a chystadlu, ac 

edrychwn ymlaen yn eiddgar i gael pawb 

yn ol at eu gilydd ar ddechrau mis Medi 

yn llawn brwdfrydedd i ail-gydio yng 

ngwaith yr eglwys. 

   Os oes chwant troi i mewn i oedfa 

rhywbryd yn y dyfodol, bydd croeso yn 

eich disgwyl bob amser  ym Methlehem, 

Gwaelod-y-garth.   

   Cofiwch  y cynhelir Ysgol Sul i’r plant 

bob Sul heblaw am wyliau Ysgol a hynny 

i gyd fynd ac amser yr oedfa am 10:30 

a.m. 

   Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem 

sydd i’w chanfod ar  

www.gwe-bethlehem.org   

   Ymwelwch yn gyson a’r safle i chwi 

gael y newyddion diweddaraf am hynt a 
helynt yr eglwys a’i phobl. Hefyd mae 

gan Bethlehem gyfri trydar (twitter). 

Dilynwch ni ar @gwebethlehem. 

YSGOL CREIGIAU 
(Lluniau tudalen 4) 

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu 

yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 

Sir Benfro yn ystod gwyliau’r hanner 

tymor. Llongyfarchiadau arbennig i’r 

Grŵp Llefaru Ail Iaith a ddaeth yn ail yn 

y gystadleuaeth ac i Imogen Beard a 

ddaeth yn gyntaf am ei gwaith celf. 

 

Fe ddaeth dros chwechdeg o blant y 

Cyfnod Sylfaen ynghyd yng Nghastell 
Caerdydd yn ddiweddar i berfformio yn  

Tafwyl. Roedden nhw’n lliwgar, bob un 

yn eu gwisgoedd ffansi, ac roedd yn 

amlwg eu bod wrth eu boddau ar y 

llwyfan yn canu ac yn dawnsio. Roedd 

Miss Thomas a’r holl staff yn browd 

iawn ohonynt! 

 

Fe ddaeth cwpan go arbennig i’r ysgol 

rhai wythnosau yn ôl…….Cwpan y 

Chwech Gwlad! Fe gafodd pob un gyfle i 

weld a chlywed rhywbeth o hanes a 

chefndir y cwpan arbennig yma. Diolch 

yn fawr iawn i Mal Jones, sef tad Iestyn 

Jones sydd yn y Dosbarth Derbyn, a Betsi 

Jones sydd yn y Feithrin, am ddod â’r 

Cwpan i’r ysgol. Roedd y profiad yn un a 

fydd yn siwr o aros yn atgof ym 

meddyliau llawer iawn o’r plant.  

Cafwyd mabolgampau llwyddiannus 

eleni eto ar dir yr ysgol, lle gwelwyd 

cystadlu brŵd rhwng y pedwar tîm – 

Gwrgant, Einion, Collwyn ac Iestyn. Braf 

gweld pob un plentyn yn cystadlu o’r 

ifancaf i’r hynaf mewn amrywiaeth o 

gystadlaethau. Gwen Roberts a Richard 

Evans gafodd godi’r tlws eleni, sef 

capteiniaid y tîm buddugol, Einion.    

                                
Soniwyd yn y rhifyn diwethaf ein bod yn 

cystadlu mewn cystadleuaeth sirol i 

geisio arbed cymaint o egni â phosib dros 

gyfnod o ddeg diwrnod. Fe gawsom 

glywed ein bod, fel ysgol, wedi dod yn 

fuddugol yn y gystadleuaeth drwy 

lwyddo i leihau ein defnydd o drydan gan 

18% dros y cyfnod hynny o ddeg 

diwrnod. Diolch i’r Pwyllgor Eco am eu 

holl waith. 

 

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gael eu 

dewis i chwarae i sgawd pêl-droed y Sir: 

Sion Davies, Andrew a David Morrisroe, 

Heath Barber, Ioan Critcher a Joseph 

Richardson, ac hefyd i Daniel Macdonald 

ar gael ei ddewis i chwarae i sgwad 

criced y Sir.  

 

Diolch yn fawr iawn i’r holl rieni, neiniau 
a theidiau a.y.b  sydd wedi bod mor barod 

i ddod i’n cynorthwyo yn ystod y 

flwyddyn drwy ddod ar dripiau gyda ni, 

coginio gyda’r plant, gludo mewn llyfrau 

neu wrando ar blant yn darllen. Rydym 

wedi gwerthfawrogi eich parodrwydd i 

roi o’ch amser yn fawr iawn. Nid yw’n 

bosib cael gormod o help, felly os oes 

diddordeb gan rywun i ddod i’n helpu o 

fis Medi ymlaen, yna fe fyddem wrth ein 

boddau yn clywed gennych. 

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

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Triniaeth Ysbyty 

Dymuniadau gorau i John Llewelyn 

Thomas, Nantcelyn sydd wedi derbyn 

triniaeth ar ei lygad yn Ysbyty’r Waun 

yn ystod y mis. Da yw deall hefyd fod 

Mali, merch fach Nia a Matthew 

Thomas, Penywaun wedi gwella yn 

iawn ar ôl treulio cyfnod yn yr ysbyty. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Dyfrig a Tean, Taliesin a Mabon, 

Nantcelyn ar golli tad Dyfrig, Mr gwyn 

Thomas, Yr Hendy, Pontarddulais 

ddiwedd mis Mai. Cydymdeimlwn yn 

ddiffuant hefyd ag Eirian ac Ann Rees 

a’r teulu i gyd ym Mhenywaun ar 

farwolaeth llysfam Eirian. Roedd Mrs 

Millie Rees wedi bod yn wael ei 

hiechyd am flynyddoedd lawer. 

 

Swydd Newydd 

Llongyfarchiadau i Gethin, mab hynaf 

Judith a John Llewelyn Thomas ar gael 

ei benodi’n Ddarlithydd Gwyddor 

Hyfforddi Chwaraeon yn y Coleg 

Cymraeg Cenedlaethol. Bydd Gethin yn 

gweithio ar gampws Cyncoed sydd yn 

rhan o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd.  

Bydd yn dechrau ar ei swydd newydd 

ym mis Medi ac mae Judith a John wrth 

eu boddau o gael Gethin a’r teulu yn ôl 

yn ardal Caerdydd. 

 

Ysgoloriaeth Bryn Terfel 

Llongyfarchiadau gwresog i Trystan, 

mab hynaf Hefin a Lowri Gruffydd 

Nantcelyn sydd wedi ennill ei le yng 

nghystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn 

Terfel drwy ennill y gystadleuaeth 

stepio i fechgyn dan 25 oed yn 

Eisteddfod yr Urdd, Sir Benfro. Pob 

dymuniad da iti, Trystan. 

 

Llwyddiant Eisteddfodol 

Roedd rhestr o bawb o’r ardal a fu’n 

fuddugol yn Eisteddfod yr Urdd yn 

rhifyn mis Mehefin Tafod Elái. Hoffwn 

i gael y cyfle i longyfarch pob un o blant 

y pentre’ ar eu llwyddiant ysgubol yn yr 

Eisteddfod. Roedd yn braf cael eistedd 

yn y lolfa a gwylio amryw o blant y 

pentre’ yn perfformio ar y teledu. 

Llongyfarchiadau i chi i gyd. Mae’n 

debyg fod camgymeriad bach wedi 

ymddangos yn y rhifyn diwethaf gan i 

lun o blant Adran Botwnnog ymddangos 

ynddo o dan yr enw Adran Bro Taf. 

Doedd  hynny’n poeni dim ar Judith a 

John Llewelyn Thomas gan fod 

Gruffudd ei hŵyr bach yn un o fôr-

ladron Botwnnog! 

 

Dilyn ôl troed ei thad  

(Lluniau tudalen 4) 

Mae Gwenno Rees, Penywaun yn 

treulio pum wythnos o’i gwyliau Coleg 

yn gweithio gydag elusen “African 

Impact” yn Kenya. Ei thasg yw edrych 

ar ôl plant amddifad yn Nairobi gan 

drefnu gweithgareddau a gofalu 

amdanynt. Mae Gwenno’n dilyn yn ôl 

troed ei thad gan i Geraint dreulio 

cyfnod yn dysgu yn Kenya flynyddoedd 

yn ôl. Mae Gwenno’n cael cyfle i 

deithio ychydig i weld y wlad dros y 

penwythnosau a chael profiadau 

anhygoel. 

 

Dathlu Pen-blwydd 

Llongyfarchiadau i John Jones, Heol y 

Ffynnon, sydd wedi dathlu ei ben-

blwydd yn 98 yn ystod mis Mehefin. Mi 

drefnodd ei gymdoges, Ann Dixey, fore 

coffi yng Nghanolfan y Tabernacl ar 

ddydd Mercher, Mehefin 26ain i John 

gael dathlu ei ben-blwydd mewn steil. 

 

Llongyfarchiadau 

Mae Meilyr Dixey, Heol y Ffynnon, 

newydd gwblhau ei arholiadau 

meddygaeth yn llwyddiannus yng 

Ngholeg y Brifysgol Southampton. 

Llongyfarchiadau gwresog iti, Doctor 

Dixey. 

 

Y TABERNACL 
Gwellhad Buan 

Dymunwn yn dda i amryw o aelodau’r 

Tabernacl sydd wedi derbyn triniaeth yn 

yr ysbyty yn ddiweddar. Mae Morfydd 

Huws wedi cael triniaeth ar ei phen-glin 

ac mae Anwen Robins hithau wedi torri 

ei choes wrth lithro’n lletchwith ar y 

borfa. Mae Colin Williams hefyd wedi 

derbyn triniaeth yn yr ysbyty. Dymunwn 

adferiad buan i chi eich tri. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i James a Nerys 

Snowball ar enedigaeth eu hwyres fach 

newydd. Ganwyd Martha Alys i Lisa ac 

Ian, yn chwaer fach i Tomos ac Owain. 

 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Bethan Lewis a Carl 

Roberts ar eu priodas ddydd Sadwrn, 

Mehefin 22ain. Merch Allan ac Audrey 

Lewis, Tonteg yw Bethan ac mae Carl 

yn hanu o ardal Dyserth. Mae’r ddau’n 

gweithio yn Adran Wleidyddiaeth y 

BBC. Dymuniadau gorau i chi eich dau. 

 

Merched y Tabernacl 

Nifer fach iawn o’r merched ddaeth 

ynghyd i ymweld â Thŷ Dyffryn ddydd 

Mercher, 26 o Fehefin. Ar ôl rhoi’r byd 

yn ei le dros baned fe aethon ni i 

ymweld â’r tŷ. Cartref y teulu Cory 

oedd yr adeilad yn wreiddiol ond bu’n 

Goleg Hyfforddi’r Heddlu ac yn 

Ganolfan Cynadledda yn ei dro. Dim 

ond rhai o’r ystafelloedd oedd ar agor i’r 

cyhoedd ac mae yna waith aruthrol i’w 

wneud i adfer y tŷ i’w ogoniant 

gwreiddiol. Gyda’r tywydd mor braf 

roedd yn rhaid cwblhau’r daith drwy 

grwydro’n hamddenol o gwmpas y 

gerddi hyfryd. 

  Cyfarfod nesaf y grŵp merched fydd 

taith i Lanbedr Pont Steffan ddydd Iau, 

Gorffennaf 18fed i dreulio diwrnod yng 

nghwmni’r cogydd enwog Gareth 

Richards. 

 

Trefn yr Oedfaon 

Gorffennaf 7fed  Oedfa Gymun o dan 

ofal ein Gweinidog 

Gorffennaf 14eg  Y Parchedig Aled 

Edwards 

Gorffennaf 21ain Sul y Cyfundeb 

Gorffennaf 28ain Cyd-addoli ym 

Methlehem, Gwaelod y Garth 

 

Awst 4ydd  Oedfa Gymun o dan ofal ein 

Gweinidog 

Awst 11eg Cyd-addoli ym Methlehem, 

Gwaelod y Garth 

Awst 18fed Mr Emlyn Davies 

Awst 25ain Cyd-addoli ym Methlehem, 

Gwaelod y Garth 
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CORNEL  

Y  P LANT 

Mae taith dosbarth nos “Mwynhau 

llenyddiaeth” Canolfan Garth Olwg wedi 

dod yn ddyddiad pwysig i’w nodi yng 

nghalendr y teithiau Haf. Doedd Sadwrn, 

Mehefin 15fed eleni ddim yn eithriad, 

wrth i ymron i ddeugain ohonom gael ein 

tywys gan y Prifardd Cyril Jones i ardal y 

Mynydd Bach yng Ngheredigion. Mae 

Cyril yn gwybod am ein hoffter o hel ein 

boliau ac fe gawsom gyfle i gael paned a 

theisen yng Nghanolfan Cwm Cerrig. 

Gyrru wedyn i gyfeiriad Aberaeron a 

chael cyfle arall i werthfawrogi’r llefydd 

bwyta yn y dre. 

   Soniodd Cyril am gysylltiad Syr Geraint 

Evans, y canwr opera byd-enwog â thre 

Aberaeron. Er iddo gael ei eni yng 

Nghilfynydd i Aberaeron y dewisodd 

fynd i ymddeol ac mae cofeb iddo yn y 

Ganolfan Chwaraeon yno. Yn Aberarth 

cawsom ein hatgoffa am yr arwr 

cenedlaethol Hywel Teifi a’i gyfraniad i 

fyd addysg a llenyddiaeth y genedl. 

Cawsom ambell gyfeiriad hefyd at ei 

wrhydri ar y cae pêl-droed yn nyddiau ei 

ieuenctid. 

   Troi trwyn y bws wedyn o’r briffordd i 

gyfeiriad pentref bach Pennant ac aros am 

ennyd o flaen tŷ  o’r enw “Mount 

Pleasant”. Man geni ein tiwtor a’n 

tywysydd. Roedd yr atgofion am ei 

blentyndod yn y pentre’ yn llifo yn ôl, a 

Cyril yn cofio am y gof lleol yn gwneud 

cylch a bachyn iddo i gael chwarae ar yr 

hewl. 

   Rhaid rhoi clod i yrrwr y bws am ei 

waith medrus yn llywio’r bws anferth ar 

hyd lonydd culion y Mynydd Bach. Ardal 

y tai unnos oedd hon a soniodd Cyril am 

frwydr ffyrnig y trigolion i gadw rhyw 

Sais balch rhag cymryd meddiant o’u 

tiroedd ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar 

bymtheg. Ymlaen â ni wedyn at y Morfa 

Du, cartref Prosser Rhys y bardd, 

golygydd a’r cyhoeddwr. Roedd J.M. 

Edwards a B.T.Hopkins, dau fardd lleol 

yn ymweld â chartref Prosser Rhys yn 

gyson i seiadu a thrafod barddoniaeth. 

   Teithio wedyn ar hyd lôn gul iawn a’r 

gyrrwr yn ennill pob ceiniog o’i gyflog 

i’n cael yn ddiogel at Ysgol Cofadail. 

Ysgol sydd wedi cau erbyn hyn. Mae’n 

debyg fod trigolion yr ardal wedi 

ymgynnull ar y bryniau o amgylch, ar 

adegau gan gynnal cyfarfodydd crefyddol. 

Wrth gyrraedd harddwch Llyn Eiddwen 

cawsom gyfle i ddringo i ben bryn i 

edmygu’r gofeb a godwyd yno i bedwar o 

feirdd lleol. Roedd yr olygfa yn anhygoel 

o ben y bryn. 

   Soniodd Cyril am amryw o feirdd yr 

ardal yn ei ddarlithoedd. Y prifardd John 

Roderick Rees a Gwyn Williams, 

Trefenter. Daeth Jerry Hooker i’r ardal a 

Peter Lord gan ddysgu’r iaith ac 

ymgartrefu yn yr ardal. Un o 

uchafbwyntiau’r daith oedd gwrando ar 

Cyril yn adrodd cerdd B.T.Hopkins, Rhos 

Helyg a’r bws wedi aros gerllaw’r llecyn. 

   Ar sgwâr Tregaron mi wnaeth Gwyn 

Griffiths sôn am Henry Richards, yr 

Apostol Heddwch. Mynnwch gopi o’i lyfr 

ar y testun. Mae’r hanes yn hynod o 

ddiddorol. 

   Roedd yn amser gwledda eto ac fe 

gawsom bryd o fwyd blasus iawn yn 

Nhafarn y Talardd yn Llanllwni a chael 

croeso tywysogaidd gan John Jones a’i 

gymar. Y cwestiwn ar wefus pawb wrth 

deithio adre oedd “Pryd mae’r gyfres 

nesaf o ddarlithoedd?” 

   Diolch Cyril. 

Loreen Williams 

Taith i’r Mynydd Bach 

Lliwiwch y 

Cestyll Tywod   

a’r Mefus 
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Gwefannau  
Cymraeg 

 
www.cymorth.com 
www.gwefan.org 
www.tafelai.com 
www.tabernacl.org 
www.menteriaith.org 
www.gwe-bethlehem.org 
www.urdd.org 
www.mentercaerdydd.org 
www.banglacymru.org.uk 

 

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 30 Gorffennaf 2013 

Ar Draws 

7.  Tawel (6) 

8.  Math o offeiriad Celtaidd (6) 

9.  Salifa (4) 

10.  Teimlo’n flin dros (8) 

11.  Fflagiau (6) 

13.  Teler (4) 

14.  Goleuadau bach y nos (3) 

16.  Achosi (4) 

17.  Dalen (6) 

19.  Câr (8) 

21.  Achwyniad (4) 

22.  Heb loes (6) 

23.  Maen gwerthfawr (6)  

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 

7       8      

8        9     

9    10 10        

10   12       12   

11   12    13      

14     14     16 15  

15 16 16    17 17      

18 18 19  20         

19     20    21    

23      24       

22       23      

22             

Atebion Mehefin 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

I Lawr 

1. Dagr cwta   (7) 

2. Cyflawn (4) 

3. Moesgarwch (8 )  

4.  Ys (4) 

5.  Ffyrnigio (8) 

6.  Priodol (5)  

12. Yn gadael argraff (8)  

13. Tystiolaethu (8) 

15. Enwi plentyn â dŵr (7)   

18. Lle i falu ŷd (5) 

20. Afon fach (4) 

21. Crafu (4) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 
Enillydd croesair mis Mai yw 

Siân Webb, Pontyclun 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

1 LL 1 T 2 O 3 T 4 D 5 C 6 

M U D O  C E R DD I N E N 

8 M  N  S  I 9 R  U  

I A R  S I O M  W A D O 

10 N  A  W  I  E 12 W  

P U R D A N  O L S Y LL U 

14   E    15  T 16   

E D W I N O 17 E L O R A U 

18 I 19 L 20 L  D  L  N  

B O L A  G  R   P I W 

23 G  D  A 24 Y  E  A  

C E D O W R A CH  C E W C 

22 L  L  T  A  O  N  

Newid Aelwyd 

Pob hwyl i Ceinwen a Tom Jones wrth 

iddynt adael Pontypridd ar ôl byw ar Y 

Comin am nifer o flynyddoedd. Byddant 

yn ymgartrefu yn Llandaf. 

   Croeso i’r Comin i Catherine a 

Matthew Webb. Maent wedi symud yn 

ddiweddar o Graigwen. 

   Pob dymuniad da i Nerys Griffiths a’i 

phartner ac hefyd i Rhiannon Webb a’i 

phartner wrth iddynt baratoi i symud i 

dai yn Hillside View, Graigwen. Mwy o 

gyn ddisgyblion Ysgol Evan James i 

gadw llygaid ar  eu hen athrawes!! 

 

Croeso Mawr 

Llongyfarchiadau i Heledd Fychan a 

Geraint Day, Hillside View ar 

enedigaeth mab, Twm ym Mis Mai.  

   Yn Ramsgate ganwyd Darcie Seren, 

merch fach gyntaf i Amylou a’i phartner 

Aled Wilcox. 

   Mae Eurgain Haf a Ioan Thomas, Y 

Comin wrth eu bodd yn croesawu Cian 

Harri i’w teulu. Newyddion ardderchog. 

 

Merched y Wawr 

Cynhelir cyfarfod ola’r gangen cyn y 

gwylie’ yng Nghlwb y Bont nos Iau, 

Gorffennaf 11eg am 7.30p.m. Noson 

anffurfiol yn y bar i ethol swyddogion 

newydd ac i drafod rhaglen y flwyddyn. 

 

Ymdeoliad 

Dymuniadau gorau i Delyth Jones, 

Cilfynydd wrth iddi ymddeol  o Ysgol 

Pont Sion Norton ar ôl blynyddoedd yn 

dysgu yn Adran y Babanod. 

 

Clwb Llyfrau 

Dim cyfarfod y mis yma ond byddwn yn 

cwrdd ym Mis Medi. Dewch â’ch 

syniadau am gyfrolau i’w trafod yn 

ystod y misoedd nesa’ i Glwb y Bont 

nos Fawrth, Medi 17eg am 8.00p.m. 

 

Gair i Gall 

Oes angen i chi adnewyddu eich 

pasbort? Mynnwch ffurflen Gymraeg a 

hwyrach y byddwch mor lwcus ag un o 

ddarllenwyr y golofn hon wrth iddi 

dderbyn ei phasbort newydd mewn pum 

niwrnod a hynny heb eu gwasanaeth 

cyflym. 

 

Chwifio’r Faner 

Yn ddiweddar bu Gethin Smart o 

Drefforest yn Lysgennad i Glwb Criced 

Pontypridd yn ystod gemau ICC yng 

Nghaerdydd. Roedd Gethin yn cario 

baner i gynrychioli Seland Newydd. 
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Ysgol 
Gynradd 
Gymraeg 

Garth Olwg  

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Pêl-rwyd 

Da iawn i ddau dîm pêl-rwyd yr ysgol 

am eu buddugoliaeth yn erbyn Ysgol 

Gynradd Castellau yn ddiweddar. 

Enwebwyd Nia Osborne fel chwaraer y 

gêm. Edrychwn ymlaen at ein gêm olaf 

yn erbyn Ysgol Heol y Celyn. 

 

 

Llangrannog 

Mwynheuodd blynyddoedd 5 a 6 

benwythnos yn Llangranog yn 

ddiweddar. Diolchwn i'r staff canlynol 

am roi eu hamser fel bo'r disgyblion yn 

gallu profi penwythnos yn Llangrannog- 

Mrs Leyshon, Miss Spragg, Mr 

Meredith a Mr Jones.  

 

Cymdeithas Rheini 

Diolch i'r Gymdeithas Rhieni am 

drefnu'r sleid noddedig Gwnaed elw 

anhygoel mor belled o £3105.91!! 

   Bydd Dosbarth Mrs Rogers yn ennill 

pryd o fwyd am ddim yn Frankie and 

Bennies (a goody bag) fel y dosbarth a 

gasglodd fwyaf o arian. Yr unigolyn a 

gasglodd fwyaf o arian yw Isla Wilcox, 

sy'n ennill 2 docyn mynediad am ddim i 

Tiny Tumblers (a goody bag). 

 

Lluniau tudalen 13 

Brysia wella Anwen!  

Gwellhad buan i Anwen Robbins sydd 

wedi torri dau asgwrn yn ei throed yn 

ddiweddar. Llithro wrth gerdded lawr y 

ramp yn y rec wrth wylio'r criced 

wnaeth hi. Hen dro. Tasai wedi digwydd 

ddydd Llun 'Steddfod yr Urdd byddai 

modd deall yn iawn - yn y stecs a'r baw 

ond ar bnawn Sul braf yn y rec - go 

drapia! Bydd rhaid i Dave (a'r bechgyn!) 

wneud popeth drosti nawr. Hyffordiant 

da i chi bois! Caiff hi wyliau haf hir 

iawn!  

 

Bro Taf  

Diolch i holl hyfforddwyr Bro Taf am 

eu gwaith caled. Roedd yn werth yr holl 

deithiau tacsi i Heol y Celyn a'r 

ymaferion bob nos yn Sir Benfro. 

Cawsant lwyfan gyda'r grŵp llefaru 

cynradd, clocsio cynradd ac uwchradd, 

dawnsio gwerin cynradd, cyflwyniad 

dramatig cynradd, cân actol a detholiad 

o sioe gerdd uwchradd, triawd 

clocsio, dau glocsiwr unigol ac un ferch 

yn clocsio yn unigol. Anhygoel! 

 Cafwyd seremoni wobrwyo yn Heol y 

Celyn ar ôl yr Eisteddfod i ddathlu a 

bydd noson gymdeithasol  yng 

Nghaerdydd cyn gwyliau'r haf. Os 

ydych am i'ch plant gael profiadau 

gwerthfawr drwy gyfrwng y Gymraeg 

gallwch gofrestru yn ysgol Heol y Celyn 

ar y dydd Mawrth cyntaf yn nhymor yr 

Hydref. 

 

Dau o'r ardal ar eu ffordd i weld 

Mickey Mouse  

Mae Daniel Calan Jones o Heol 

Caerdydd, Creigiau ac Alys Thomas o 

Meisgyn (merch fach Dr Owain a Ruth 

Thomas ac wyres Gwenfil a Lynn 

Thomas , Parc Castell y Mynach) wedi 

ennill penwythnos i'r teulu cyfan yng 

ngŵyl Gymraeg Disney yn Paris. 

   Ennillodd y ddau wobrau cyntaf yn 

Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro. Alys 

am ganu unawd blwyddyn 3 a 4,  a 

Daniel am glocsio dan 15 oed. 

   Diolch i'r Urdd a Disney byddant yn 

hedfan ar nos Iau i Baris ac yn 

perfformio mewn dathliad ar y dydd 

Sadwrn. Byddant yn rhannu llwyfan 

gyda Mickey Mouse yn y paréd o 

gwmpas Disneyland Paris. 

    

Priodas Ruddem  

Roedd 1973 yn flwyddyn i'w chofio i 

lawer iawn o drgolion bro'r Tafod! 

Llongyfarchwn bâr arall hapus iawn 

briododd yn y flwyddyn honno ac sy' 

newydd ddathlu pen-blwydd priodas 

ruddem - Peter a Gwenllian Condron - 

gynt o Haydn House, Creigiau, bellach o 

Bridgetown Road, Stratford. Dathlwyd 

yr achlysur yn haul braf Minorca - Huw 

a Rhianwen y plant yn tretio eu rhieni (a 

hwythau!) i wyliau cofiadwy. Pob 

bendith eich dau! 

 

Babi newydd! 

Hyfryd cael rhannu'r newyddion bod 

F i o n a  ( M a c D o n a l d )  y n  f a m ! 

Llongyfarchiadau mawr Fi a Rhodri 

Jones ar enedigaeth Eryl. Ganed Eryl 

Emlyn Jones ar y cyntaf o Fehefin - 

'chydig yn hwyrach na'r disgwyl, ond yn 

ddiogel! Pob hapusrwydd i chi eich tri 

yn eich cartref yn y Bontfaen - a 

gobeithio y cawn lun ar gyfer rhifyn 

nesa'r Tafod.  

 

Cydymdeimlo 

Gyda thristwch y cofnodwn farwolaeth 

Gillian Jones, gwraig ffyddlon Brynmor 

a mam dyner Bethan a Gareth. Bu Gill 

yn sál am gyfnod brawychus o fyr ac 

estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf at 

y teulu oll yn eu profedigaeth. 

Cynhaliwyd yr angladd yng Nghapel y 

Wenallt, ddydd Mercher, Mehefin 

26ain.  

   'Dyn ni'n meddwl hefyd am Ann 

Angell, Phil, Tomos a Daniel wrth 

iddynt hwythau deimlo ergyd arw iawn 

yn ddiweddar o golli Tad a Thad-cu 

annwyl. Yn Ffaldybrenin, ger Llambed 

roedd cartref Mr John Cynwil Williams 

a fu farw ar y 14eg o fis Mehefin eleni 

wedi gwaeledd hir. Derbyniwch 

chwithau ein cydymdeimlad llwyraf.  

 

Y diweddar Mr J.C. Williams 

Hoffai Ann a Phil Angell, Maes y 

Dderwen ddiolch i'w ffrindiau am eu 

caredigrwydd yn dilyn marwolaeth tad 

Ann yn ddiweddar. Bu farw John 

Cynwil (J.C.) Williams yn ei gartref, 

Rho s yb ed w,  F fa ld yb ren in ,  S i r 

Gaerfyrddin, ar y 14eg o Fehefin, yn 81 

mlwydd oed ar ôl salwch hir. Roedd yr 

holl flodau, cardiau, galwadau ffón, 

bwydydd a negeseuon testun yn gysur 

mawr a Ann, Phil a'r bechgyn Tomos a 

Daniel. Mae Ann hefyd yn ddiolchgar 

iawn i'w holl ffrindiau am fentro i gefn 

gwlad Sir Gár i fynychu'r angladd. 

 

Croeso i'r Creigiau ...  

... Mr a Mrs Iwan Rowlands a'r plantos! 

Grêt eich cael chi yma! Bydd Maes 

Cadwgan yn stryd o Gymry Cymraeg 

cyn hir! Gobeithio eich bod yn 

ymgartrefu yn dda yma. Croeso cynnes! 

 

Mae'r band yn hedfan! 

Mae'r band Tenors of Rock newydd 

ddychwelyd ar ól gig llwyddiannus iawn 

yng Ngwlad Pwyl yn ddiweddar. 

Ffurfiwyd y band ychydig yn ól gan 

ddau frawd o'r Creigiau Gareth a Dai 

Richards, ynghyd â phedwar cyfaill 

cerddorol arall - Gaz Chart, Jaymz 

Denning, Jon Williams a Hugh 

Maynard. Maent yn lleiswyr o fri ac 

wedi bod ar daith drwy Gymru a 

rhannau o Loegr yn barod yn gigio gyda 

Rhydian Roberts. Maen nhw wedi 

chwarae Stadiwm y Mileniwm gerbron 

torf o 72,000 cyn gêm Cymru a Lloegr 

yn ddiweddar ac wedi cael derbyniad 

anhygoel!  Bellach mae ganddynt CD 

sy' ar gael i'w lawrlwytho oddiar iTunes, 

Google, Amazon a Spotify. Ewch i 

chwilio amdani - Brothers in Arms yw 

ei theitl - ac mae hi'n wych! Yn 

arbennig os ydych yn ffans o Dire 

Straits, yr Eagles, Led Zeppelin, Guns 'n 

Roses, Queen a'u tebyg! Pob lwc 

fechgyn! 
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Ysgol Garth Olwg 

Mwynheuodd yr ysgol gyfan Esemble telynau yn ddiweddar. 

Clywsant amryw o ganeuon cyfoes. 

Llongyfarchiadau i Mali Fflur yn 

nosbarth Mrs Leyshon am gael ei 

dewis i siarad yn fyw ar raglen 

Cyw. 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion y Cyflwyniad Dramatig am eu 

perfformiad yn y Steddfod. Diolch i Mrs Morris a Mr Meredith am eu 

gwaith. 

Llongyfarchiadau i dîm Criced yr ysgol 

am ddod yn 3ydd mewn cystadleuaeth 

yn ddiweddar. 

Diolch yn fawr i glwb Llantrisant ac yn enwedig 

i Adriano Arpinno am roi awr o hyfforddiant i 

dîm tenis yr ysgol. Maent yn chwarae yng 

nghystadleuaeth tenis De Cymru yng nghanolfan 

tenis David Lloyd. 

Trip i Fae Caerdydd 

Mae Blwyddyn 1 a 2 wedi mwynhau trip lawr i 

Fae Caerdydd. Aethant i amgueddfa cychod a 

chawsant trip a’r gwch o gwmpas y Bae. Diolch i 

Mrs Leyshon am brynu lolipop i bawb ar ddiwedd 

y trip! 

Yn dilyn llwyddiant Alys Thomas yn 

ennill yn Eisteddfod yr Urdd eleni aeth ei 

thadcu i chwilio drwy ei archif fideo a 

darganfod perfformiad ei thad, Owain a’i 

chwaer Siwan yn cystadlu ar y llwyfan yn 

Eisteddfod Caerdydd 1985. Does ryfedd 

yn y byd bod y disgynyddion mor 

dalentog!  

Atgofion Creigiau 

Diwrnod Celfyddydau Perfformio Ysgol Llanhari 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Taith blwyddyn 7 i’r Ffatri Siocled a’r Mwmbwls                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ddydd Mawrth y 11eg o Fehefin aeth pawb o flwyddyn 7 ar daith i’r Ffatri siocled ger 

Abertawe a’r Mwmbwls. Wedi blwyddyn o waith caled, penderfynodd yr adran MDLl fod 

blwyddyn 7 yn haeddu trip hwyliog. Roedden ni wedi mwynhau dysgu am siocled a gwyliau 

glan môr o fewn ein gwersi MDLL ac roedden ni’n edrych  ymlaen at ddysgu mwy gyda’n 

ffrindiau a chael bod allan o’r ysgol yn yr awyr iach!  

   Cyrhaeddon ni’r ffatri o’r diwedd a rhannwyd y grŵp mewn i ddau.  Ond cyn i ni allu cymryd 

cam i mewn i’r ffatri roedd rhaid i ni ddysgu’r rheolau diogelwch Roedd rhaid i ni wisgo 

ffedogau melyn plastig a hair nets coch! Roedden nhw’n erchyll! Ar lawr y ffatri  edrychon ni 

ar sut oedd y siocled yn cael ei doddi, ei galedu, ei  lapio a’i addurno.  Cafwyd digon o gyfle i 

flasu rhwng bob cam!  Roedd pawb wedi mwynhau blasu’r siocled wrth i Mr Bennett dynnu 

lluniau ohonom ni gyda siocled yn llifo lawr ein hwynebau! Wedi’r blasu aethom ni i’r siop a 

oedd yn llawn losin o bob math.  

   Ar ôl y ffatri siocled aethon ni i fae'r Mwmbwls ar gyfer picnic ac yna lawr at y pier a 

darganfod arcade! Roedd sawl person wedi ennill gwobrau ond collodd Miss Jones ei holl arian 

ar y peiriannau 2c!  

   Roedd hi’n ddiwrnod bendigedig ac roedd pawb wedi mwynhau’r amser yn y ffatri siocled a 

guided tour  Miss Barrar o’r Mwmbwls!  Roedd y ffeithiau yn ddiddorol ond ar adegau 

anghredadwy e.e. bod Bonnie Tyler yn byw drws nesaf i’r siop sglodion! 

   Ar ran ein blwyddyn hoffwn ddiolch i’r holl athrawon am drefnu’r daith ac am flwyddyn 

lwyddiannus o waith yn MDLl. Er gwaethaf y cymylau llwyd, roedd hi’n ddiwrnod hyfryd ac 

yn un o uchafbwyntiau’r flwyddyn. Edrychwn ymlaen at y trip nesaf! 

Gan Gwenno Davies, Ella Iles,  

Joe Sieniawski ac Aneurin James 7D 

Clwb Ffilm: Cafwyd gweithdy sgriptio lwyddiannus gan y 

sgript wraig ifanc a dawnus Ceri Elen. Roedd y disgyblion wrth 

eu boddau yn cael holi a dysgu oddi wrth ysgrifenwraig mor 

brofiadol â Cheri, a chafwyd tipyn o hwyl wrth arbrofi gyda 

ffyrdd newydd a chyfoes o greu sgript! 

Golff:  
Ar 29ain of Fai bu Alex Newman o 

flwyddyn 9 yn cystadlu mewn cystadleuaeth 

golff agored yn Ashburn. Diwrnod cyffroes 

o gystadlu yn erbyn chwaraewyr ar draws 

Prydain. Llongyfarchiadau mawr i Alex am 

ennill yr ail wobr. Da iawn ti. 

Cyngor Eco yn y gymuned: 

Ar yr unfed ar hugain o Fehefin aeth Cyngor Eco Ysgol Gyfun Garth Olwg i 

gasglu sbwriel yn y gymuned leol. Fe gwrddon ni gydag aelodau o dîm 

Rhondda Cynon Taf, cyn mynd ati i gasglu sbwriel o gwmpas Llanilltud 

Faerdref a Chae Faerdre gydag ein bagiau a ffyn sbwriel. Ar ôl i ni orffen ein 

taith, roedd gennym ni tua 30 bag llawn sbwriel!  Ar y ffordd nôl fe sgwrsion 

ni gyda’r Heddlu Cymuned Leol a soniodd e wrthym ni am y ffeithiau a 

ffigyrau am sbwriel y dyddiau yma. Hefyd, fe rannodd e straeon a'i brofiadau 

gyda ni am 'litter bugs' y gymuned.  Ar ddiwedd y dydd, teithion ni nol i'r 

ysgol a thrafod y profiad cawsom ni (ac fe wnaethon ni yn siŵr ein bod yn 

golchi ein dwylo!) 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Ddydd Llun Mehefin 17, lansiwyd 

prosbectws cyntaf y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol yng nghwmni disgyblion 

Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Garth Olwg. 

Cafwyd bore hwyliog dros ben gyda 

chyflwyniadau gan Aled Illtyd, cyn ddisgybl 

ac ysgolor dan nawdd y Coleg sydd bellach 

yn astudio cyfran o’i gwrs Ffiseg a 

Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg ym 

Mhrifysgol Aberystwyth.  Hefyd yn 

bresennol oedd cyn ddisgyblion Heledd 

Bebb, Darlithydd Busnes ym Mhrifysgol 

Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol De 

Cymru a Dr Dafydd Trystan, Uwch Reolwr.   

   Roedd yn ddigwyddiad hanesyddol 

oherwydd dyma’r tro cyntaf erioed i ni gael 

un ddogfen gynhwysfawr yn rhoi darlun 

cyflawn o beth sy'n bosib astudio trwy 

gyfrwng y Gymraeg, ym mhrifysgolion 

Cymru. Cafodd blwyddyn 12 hefyd 

gyflwyniad am yr ysgoloriaethau a gynigir 

drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  

Hoffai’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

ddiolch i Ysgol Gyfun Garth Olwg am bob 

cymorth wrth drefnu’r lansiad. 

Gan Lisa Haf, Swyddog Datblygu’r  

Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Llun tudalen 16 

Karate Cymru yn erbyn Lloegr  
Mae pedwar disgybl o Ysgol Gyfun Garth 

Olwg wedi bod yn brysur iawn yn ymarfer 

yn galed ar gyfer brwydr rhwng Cymru a 

Lloegr. Mi fydd Dylan Baldwin(Bl9), Ethan 

Prescott (Bl9), Owen Lloyd (Bl8) a Ellie 

Edwards (Bl8) yn cystadlu yn erbyn Lloegr 

mewn cystadleuaeth Karate, yn Essex ddydd 

Sadwrn 29ain o Fehefin. Pob dymuniad da i'r 

tîm. 
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Ysgol Llanhari 

Eisteddfod yr Urdd 

Llongyfarchiadau i bawb o’r Ysgol fu’n 

cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir 

Benfro. Enillodd Gwynfor Dafydd o 

Flwyddyn 10 y wobr gyntaf yn y 

gystadleuaeth llefaru a’r ail wobr am 

gyfansoddi barddoniaeth ac enillodd Siwan 

Henderson o Flwyddyn 12 y drydedd wobr 

yn yr unawd merched. Diolch i'r parti 

merched dan 15, Angharad Davies (unawd 

ffidl), Beca Ellis (unawd alaw werin), Alys 

John (unawd merched),  Ifan Jenkin (unawd 

piano), Grŵp Llefaru Bl 7- 9 , Grŵp Llefaru 

Bl 10, Gwynfor a Harriet  (Ymgom) a 

Gwynfor ac Owain ( Cyflwyniad Digri) am 

eu perfformiadau clodwiw iawn. 

 

Cafwyd cyngerdd mawreddog i ddathlu 

30ain mlynedd o fodolaeth Ysgol y Ferch o'r 

Sgêr ym mhafiliwn Porthcawl yn ddiweddar. 

Roedd Siwan Henderson a Megan Griffith 

yn cynrychioli'r flwyddyn olaf i ddod atom 

ni yma i Lanhari o Sir Penybont drwy ganu 

unawdau yn y cyngerdd. Roedd Paige 

Jenkins o Flwyddyn 10 hefyd yn dawnsio yn 

y cyngerdd.  

   Llongyfarchiadau i ddau ddisgybl 

Blwyddyn 7: Tirion Lake a Ffion Jones ar 

basio arholiadau Gradd 1 Telyn.  

 

Geni Mab 

Llongyfarchiadau i Miss Tessa Ryan, 

cynorthwy-wraig yn Nosbarth Cadi 

Cwningen, a’i phartner Chris ar enedigaeth 

eu hail fab, Caian Tomos. 

 

Diwrnod Blas ar Iaith  Blwyddyn 6 
Disgyblion Blwyddyn 6 o Lantrisant, 

Tonyrefail a Dolau, athrawon iaith egnïol, 

pain au chocolats a sudd oren i frecwast, 

coridorau’n llawn baneri Ewrop, dawnsio, 

canu a karaoke. Gall yr uchod olygu un peth 

yn unig. Roedd mis Mehefin wedi cyrraedd 

unwaith eto a roedd hi’n ddiwrnod Blas ar 

Iaith Blwyddyn 6! 

   Ddydd Iau, y 6ed o Fehefin eleni fe 

groesawyd blwyddyn 6 unwaith eto i 

gymryd rhan yn y diwrnod ieithoedd ac fe 

gawsom lot fawr iawn o hwyl! 

Cynllun Addysg Peirianneg Cymru 

Yn dilyn llwyddiant yng Nghasnewydd ym 

mis Ebrill, gwahoddwyd y 5 disgybl i'r 

Royal Mint yn Llantrisant am fwyd ac i ail-

gyflwyno eu prosiect i'r peiriannwyr ac i'r 

cwmni!  Llwyddiant mawr iddyn nhw!  

Canwio 

Aeth 16 disgybl 

Bl. 7 ac 14 o Fl. 

8 i Ganolfan Dŵr 

G w y n 

R h y n g w l a d o l 

Caerdydd ddydd 

Iau 20fed o 

F e h e f i n . 

Cymeron nhw 

ran mewn gala 

ddŵr a olygodd 

roi cynnig ar 

fynd mewn canŵ neu kayak yn unigol neu 

fel dau neu dri. Cafwyd rhagbrofion a 

rowndiau terfynol yn y gwahanol gategoriau. 

Hwn oedd y tro cyntaf i bawb fynd ar fad ar 

y heli, heblaw un athro profiadol. Ond 

hwnnw oedd yr unig un a lwyddodd i 

gwympo dros ei ben a'i glustiau i mewn i'r 

dŵr oer! Ysgol Llanhari a orfu yn erbyn 

cymysgedd o ysgolion cynradd ac uwchradd. 

Rhoddwyd gwahoddiad agored i bawb fynd i 

sesiynau hyfforddi Canw Cymru sy'n 

cyfarfod bob nos Fawrth yn y Ganolfan.  

 

Y Bydis 

Bu'n gyfnod prysur iawn i'r BYDIs yn 

ddiweddar. Bu parau o ddisgyblion o Fl.8 yn 

ymweld â'r Adran Gynradd yn ddyddiol er 

mwyn adrodd stori i griw o ddisgyblion. 

Roedd y plantos hyn wrth eu bodd yn cael 

eistedd yn y Gadair Chwedlau, a'r plant iau 

yn mwynhau gwrando ar stori, ac yn ymuno 

yn yr hwyl.  

Siwan Henderson 

Parti Merched Bl 7, 8 a 9 

Llongyfarchiadau i dîm Ysgol Tonyrefail ar 

ennill y cwis 

Mabolgampau’r Adran Gynradd 

Cynhaliwyd mabolgampau cyntaf yr adran 

gynradd ar Fehefin 18fed.  Roedd hi’n fore 

llwyddiannus iawn – y plant wedi mwynhau 

rasio a chystadlu yn arw yn y tywydd sych, 

er braidd yn wyntog!  Braf oedd gweld 

cymaint o rieni yn cymryd rhan yn yr hwyl 

hefyd.  Daeth nifer ohonynt i ddechrau’r trac 

ar gyfer y gwibio, ambell un yn ei siwt 

gwaith hyd yn oed!! Roedd hwn yn gyfle 

arall i’r BYDIs gael cefnogi a chynorthwyo’r 

plant wrth iddynt gystadlu a chymryd rhan 

mewn amrywiaeth o weithgareddau hwyl.  

Llys Aran oedd yn fuddugol eleni, da iawn 

chi! 

 

Athletwyr 

Blwyddyn 9 

Llongyfarchiadau 

i Alun Lawrence 

( P w y s a u )  a 

Poppy Sayer (100 

medr) ar eu 

l l w y d d i a n t 

diweddar ym 

myd athletau sy’n 

golygu eu bod yn 

mynd ymlaen i gystadleuaeth Athletau 

Cenedlaethol Cymru ar ddechau Gorffennaf.  

Pob lwc i chi’ch dau! 

 

Gwyddonwyr ifanc Llanhari ar eu ffordd 

i’r gofod! 

Mae tri disgybl o’r Ysgol wedi llwyddo i 

gael lle yn ysgol haf  'Mission Discovery 

Summer School' yng Ngholeg King's yn 

Llundain ym mis Gorffennaf ble byddant yn 

cael y cyfle i weithio am wythnos gyda’r  

gofodwr Ken Ham, hyfforddwyr gofodwyr, 

gwyddonwyr ac arweinwyr NASA. Bydd 

Grace Lindley o Flwyddyn 12 a Ffion 

Bennett ac Owain Ellis o Flwyddyn 10 yn 

gweithio mewn timau i gynllunio arbrawf 

i’w gynnal yn y gofod! Cyfle i feithrin eu 

diddordeb arbennig mewn Gwyddoniaeth.   

 

Diwrnod Celfyddydau Perfformio 

Blwyddyn 6 

Bu Blwyddyn 6 yn mwynhau diwrnod o 

ganu, dawnsio, actio a chwarae offerynnau 

yn Llanhari’n ddiweddar. Cafwyd llawer o 

hwyl yn ymarfer gyda’r Adran Gerddoriaeth 

a’r Adran Ddrama a rhoddwyd perfformiad 

byr i’r rhieni y noson honno wrth i bawb 

ddod i weld eu dosbarthiadau a chwrdd a’u 

hathrawon newydd. Mae talent abennig ar ei 

ffordd i Lanhari ym mis Medi! 

Y Bydis 

yn 

adrodd 

stori 

Athletau Cwpan Cymru 

Bu disgyblion Llanhari’n cystadlu yng 

Nghystadleuaeth Cwpan Cymru ar Fehefin y 

25ain yn Lechwydd, Caerdydd.  Cafwyd 

llawer o lwyddiant unigol a diwrnod gwerth 

chweil o gystadlu.  
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Anrhydeddu Clwb Rygbi 
Pontypridd 

 

Cafodd tymor hynod lwyddiannus Clwb Rygbi 

Pontypridd ei adlewyrchu yng nghinio blynyddol 

Uwch Gyngrhair y Principality nos Fawrth 28ain o 

Fai 2013. 

   Cynhaliwyd y cinio mawreddog yn Stadiwm y 

Mileniwm Caerdydd, gyda chynrychiolwyr o 

Undeb Rygbi Cymru, y cyfryngau a holl glybiau’r 

Uwch Gynghrair yn bresennol. Yn ei araith 

agoriadol fe wnaeth Prif Weithredwr yr Undeb, 

Roger Lewis, dalu teyrnged i’r Uwch Gynghrair fel 

meithrinfa hynod effeithiol i dalent ifanc sydd yn 

datblygu i gynrychioli’r rhanbarthau proffesiynnol a 

charfannau rhyngwladol Cymru. 

   Noson wobrwyo oedd y cinio, ac fe wnaeth Clwb Rygbi 

Pontypridd gryn argraff yn cipio pedwar o’r tlysau – hynny yn 

adlewyrchu llwyddiant aruthrol y clwb fel pencampwyr dwbwl 

Cymru. 

   Anrhydeddwyd maswr Ponty, Dai Flanagan fel prif sgoriwr y 

Gynghrair, ac fe gyflwynwyd Gwobr Chwarae Teg y 

Gynghrair i Glwb Pontypridd. Chwaraewr y Flwyddyn oedd 

clo a chapten Pontypridd, Chris Dicomidis, ac Hyfforddwr y 

Flwyddyn oedd Dale McIntosh. Yn ei araith wrth dderbyn ei 

anrhydedd, cyfeiriodd McIntosh at werthoedd y clwb a’r 

balchder yr oedd chwaraewyr ifanc lleol yn teimlo wrth dynnu 

mlaen y crys du a gwyn. 

   Wedi’r llwyddiant a’r gwobrwyo, yr her i Bontypridd yn awr 

fydd cynnal yr un safon drwy’r tymor nesaf. I ddilyn hynt y 

clwb yn arawin mewn i dymor newydd cyffrous, galwch mewn 

i’r wefan: www.ponty.net sydd yn drysorfa o wybodaeth am 

bop peth yn ymwneud a Ponty RFC. 

Dai Flanagan, Chris Dicomidis a Dale 

McIntosh  

Llongyfarchiadau i Ioan 

sydd ar y ffordd i Andorra i 

gystadlu dros Gymru ym 

Mhencampwriaeth Pêl-

fasged Ewropeaidd dan 18.  

Dymunwn bob llwyddiant i 

Ioan a’i dîm. 

Mabolgampau Adran Cynradd Ysgol Llanhari 

Ymweliad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Y Siop Losin ym Mwmbwls 

Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

(O dudalen 14) 

http://www.ponty.net/

