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Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   

Fore Sul Rhagfyr 1af, a hithau’n Sul Cymun, cawsom ein hatgoffa 

mai dyma bregeth olaf y Parchedig Eirian Rees fel gweinidog y 

Tabernacl, Efail Isaf. Er ein bod i gyd yn gwybod fod hynny ar 

ddod, ac er fod Eirian ei hun wedi ein paratoi ers blynyddoedd am 

hyn, roedd wynebu realiti’r sefyllfa yn brofiad chwithig iawn. Fel 

y dywedwyd ar derfyn yr oedfa wrth ddiolch iddo, rydym yn 

ffodus tu hwnt fod pregethu Eirian mor rymus ag erioed, a’i 

gyfraniad i fywyd yr eglwys yn dal yn ddisglair. Bydd cyfle i 

gydnabod ei wasanaeth hir yn fwy teilwng yn y flwyddyn newydd, 

ar ôl ei driniaeth, ond yn y cyfamser y cyfan fedrwn ni ei wneud 

yw diolch yn ddiffuant iddo am roi cymaint i bob un ohonom. 

   Yn ystod gwanwyn 1970 y daeth Ann ac Eirian i fyw i Efail Isaf, 

ac Eirian newydd ei benodi i swydd fel athro yn Ysgol Uwchradd 

Cantonian, Caerdydd. Cyn hynny, roedd wedi bod yn weinidog am 

wyth mlynedd, gan wasanaethu eglwysi yng Nghasllwchwr a 

Melincryddan, Castell Nedd. Yn wir, byddai’n dal i bregethu yng 

Nghastell Nedd ar nifer o Suliau wedi symud i’r ardal hon, gan 

adael Ann a’r bechgyn i fynychu’r Tabernacl ac adrodd yn ôl iddo 

am sut le oedd yno. A’r gwir yw mai darlun go druenus oedd 

hwnnw, gyda chriw bach iawn yn dod at ei gilydd i addoli, yr 

arian yn brin a’r iaith yn gwegian. Bu’r gynulleidfa heb weinidog 

ers 17 mlynedd. Doedd dim dal ym mha iaith y byddai’r oedfa ar y 

Sul, gan fod hynny’n dibynnu ar y pregethwr. 

   Dechreuodd Eirian ddilyn ei wraig i’r Tabernacl pan fedrai, a 

manteisiodd y swyddogion yno ar ei bresenoldeb, gan ei wahodd i 

fod yn ddiacon, ac wedi ei adnabod yn well, gofynnwyd iddo 

lenwi’r pulpud yn rheolaidd. Oni bai am hynny, fyddai dim arian i 

dalu’r biliau, a byddai’r drysau wedi gorfod cau. 

   Yn raddol, dechreuodd nifer yr aelodau gynyddu, ac ym 1973 fe 

sefydlwyd Eirian yn weinidog anrhydeddus. Erbyn hyn roedd yr 

aelodaeth wedi cyrraedd 64. Derbyniwyd 40 o aelodau newydd yn 

ystod y misoedd nesaf, a pharhaodd y twf hwnnw nes bod 143 ar y 

llyfrau erbyn 1980. Heddiw, mae’r Tabernacl yn gryfach nag 

erioed, gyda 180 ar y llyfrau. 

(E.D. o  www.tabernacl.org) 

Pregeth olaf fel Gweinidog Dawnsio yn y Gwaed 

Bu llawer o gyffro ddiwedd tymor y Nadolig yng nghoridorau 

Ysgol Gyfun Garth Olwg.  Pawb yn gyffrous am Santa?  Nage – 

pawb yn gyffrous am Strictly! Yn wir, fe fu cystadleuaeth ‘Strictly 

Come Prancing’ yn y Neuadd Chwaraeon gyda chwe chwpwl yn 

cystadlu am wobr o wyliau am wythnos yn Barbados, sori Barry-

bados (toriadau RhCT). 

   Roedd angen i bob pâr ddawnsio 6 dawns gwahanol sef y Waltz, 

y Cha-cha-cha, y Jive, y Quick-step, y Salsa a’r Tango. 

   “Ryn ni wedi bod yn derbyn gwersi gyda Simon Pearson ers mis 

Medi,” meddai Jacky Griffiths, trefnydd y weithgaredd.  “Ac i fod 

yn gwbwl onest, mae lot ohonom wedi bod yn gwneud e er mwyn 

cymdeithasu a chael lot o hwyl!” ychwanegodd. 

   Ond, a oedd pawb yno dim ond ar gyfer cael hwyl? Yn ôl Elen 

Barrar, athrawes Saesneg yn yr Ysgol, “Roedd Osian George a fi 

wedi penderfynu mai ennill oedd y peth pwysicaf!” 

   Fel rhan o’r gystadleuaeth, rhaid oedd i bob pâr perfformio 6 

dawns o flaen Len Goodman (neu mewn geiriau eraill, Simon yr 

athro dawns) ac yr oedd angen iddo fe, a’i banel, ddewis y par 

buddugol, yr ail a’r trydydd, ar gyfer rownd 1 o flaen hanner yr 

ysgol ac yna ar gyfer rownd 2, ail hanner yr ysgol. 

Parhad ar dudalen 14 

Perfformiad Athrawon Garth Olwg  

‘Cyfrinach Ifan Hopcyn’ yw nofel gyntaf Eiry Miles, gynt o 

Graigwen ond bellach yn byw ym Mhontarddulais. Mae Eiry wedi 

addasu nifer o lyfrau yn y gorffennol. Llongyfarchiadau iddi am 

gynhyrchu llyfr gwreiddiol ar gyfer plant 9-11 oed. 

   Mae Eurgain Haf, Y Comin, hefyd wedi bod yn brysur yn 

ysgrifennu dilyniant i’w nofel ‘Yr Allwedd Aur’. Mae ‘Gedonia’ yn 

nofel ffantasi yn llawn antur!  

   Mae’r ddwy gyfrol yn perthyn i Gyfres Strach gan Wasg Gomer 

sy ‘n siŵr o apelio at ddarllenwyr ifanc. 

Awduron Pontypridd 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Mawrth 2014 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

20 Chwefror 2014 
 

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 

Ysgol Gynradd 
Garth Olwg 

Argraffwyr:   
Gwasg Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 

Ffôn: 01792 815152 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

Judith Jones - Meistres 

Gwisgoedd Cwmderi yn 

rhannu ambell gyfrinach!  
 

yn Festri Bethlehem,  

Gwaelod y Garth  

8yh Chwefror 12ed 
 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20891577 

 

Cangen y Garth 

CLWB Y 
DWRLYN 

Gyrfa Chwist  

8yh, 11 Chwefror 

Clwb Rygbi Pentyrch 

Rifiw 

8yh, 25 Chwefror 

Clwb Rygbi Pentyrch 

Cinio Gŵyl Dewi 

Pnawn Sul, 2 Mawrth  

Clwb Golff Creigiau 

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

Dr Gethin Ellis 

Cardiolegydd 
 

7.30yh  Nos Fercher 

 Chwefror 19eg 

Y Pafiliwn, Tonysguboriau 
  

Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  01443 202093 / 

01443 203729 

 

Cangen Tonysguboriau 

Sioe Nadolig 

Ym mis Rhagfyr, wedi misoedd prysur o 

ymarferion, perfformiodd yr ysgol ei sioe 

Nadolig, Dewin yr Os. Roedd y gwisgoedd 

lliwgar, dawnsio bywiog a’r actio arbennig 

wedi diddanu’r cynulleidfaoedd ym mhob 

perfformiad a mwynhaodd y plant y cyfle i 

berfformio’r stori enwog yn y theatr. 

Llongyfarchiadau arbennig i’r plant a 

chwaraeodd y prif rannau: Nia Osborne, 

Aeryn Pywell, Erin Murray, Steffan West, 

Brengain Rhys, Gruff Roberts, Isaac 

Chadwick, Wil Thomas, Eliza Price, Elise 

Oliver, Ffion Devonald-Jones, Erin Mantle 

a Daniel Doyle.. 

 

Cystadleuaeth Rygbi’r Urdd. 

Fe chwaraeodd tîm saith bob ochr yr ysgol 

yn arbennig o dda wrth ennill 3 a cholli 1. 

Mae sgiliau’r bechgyn wedi gwella cryn 

dipyn ers dechrau’r tymor. Da iawn chi ! 

 

Rhaglen Cyw 

Cafodd plant Blwyddyn 2 hwyl a sbri yn 

ffilmio ar gyfer rhaglen ‘Cyw’ yn stiwdio 

S4C yr wythnos hon.  Fe gaethon nhw’r 

cyfle i ddysgu sut i greu nifer o bethau 

hyfryd yn eu sesiwn Celf a Chrefft.   

 

Archfarchnad 

Aeth plant Blwyddyn 1 & 2 ar wibdaith i 

ganolfan Tesco ym Mhontypridd er mwyn 

dysgu mwy am ein thema ‘Archfarchnad’. 

Wnaeth pawb fwynhau mas draw yn 

cymharu’r hen farchnad gyda’r siop fodern.  

Dysgodd y plant nifer o bethau am y popty, 

ac am ffrwythau o dramor. Diolch yn fawr 

iawn i ’Tesco Tony’ a Danny yn y popty am 

rannu eu gwybodaeth. ddiddorol!  

 

Trip i Lancaiach 

Cafodd plant blwyddyn 5 a 6 diwrnod wrth 

eu bodd yn camu nol i’r gorffennol yn 

Llancaiach Fawr.  Thema’r tymor yma yw 

‘Bant A’i Phen’ felly roedd yr ymweliad yn 

gyfel i’r plant gael profiad byw o fywyd yn 

ystod oes y Tuduriaid.   Diolch i’r holl rieni 

buodd yn helpu gyda’r wibdaith. 
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TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Ymwelwyr o Falaysia 

Ar ddiwedd y tymor diwethaf fe gawsom 

ymwelwyr arbennig iawn i’r ysgol, sef 

rhyw hanner cant o bêl-droedwyr ifanc o 

Falaysia oedd draw ar ymweliad â Chlwb 

Pêl-droed Dinas Caerdydd.  Roedd cyfle 

iddynt wrando ar ddisgyblion yr Adran Iau 

yn canu caneuon o’u gwasanaeth Nadolig 

ac fe wnaethon nhw hefyd, ganu eu 

hanthem genedlaethol i ni.  Ar ôl cyngerdd 

byr, fe aeth pawb allan i chwarae gêmau 

traddodiadol o Falaysia.  Roedd y plant a’r 

ymwelwyr wedi mwynhau’r profiad yn 

fawr. 

Croeso nôl 

Croeso nôl i’r holl staff a phlant gan 

obeithio fod pawb yn barod am dymor 

prysur arall.  Croeso nôl yn arbennig i Mrs 

Emma Burrows sy’n dychwelyd ar ôl 

cyfnod mamolaeth a dymuniadau gorau 

hefyd i Mr Jake Thomas sydd erbyn hyn 

yn dysgu mewn ysgol yn ardal Llanelli. 

 

“Cawr y Gilfach” 

Ar ddydd Gwener yr 17eg o Ionawr fe 

deithiodd disgyblion Blynyddoedd 3-6 i’r 

Barri er mwyn gweld panto diweddaraf 

Cwmni Mega.  Cafwyd bore hwyliog a 

swnllyd iawn a dweud y lleiaf. 

 

Diogelwch ar y ffordd 

Bu disgyblion Dosbarthiadau Derbyn, 

Blwyddyn Un a Blwyddyn Dau yn dysgu 

sut i gadw’n ddiogel wrth groesi’r ffordd, 

yn ddiweddar. 

 

Chwaraeon 

Fe gymerodd disgyblion Blynyddoedd 3 a 

4 ran mewn sesiwn ‘Blas ar Chwaraeon’ 

gan aelod o staff yr Urdd yn ddiweddar.  

Bu cyfle hefyd i ddisgyblion Blynyddoedd 

5 a 6 gystadlu yng nghystadlaethau pêl-

rwyd a rygbi’r Urdd.  Llongyfarchiadau i 

aelodau’r timau fu’n cystadlu. Ar Ionawr y 

25ain, bydd Hari Elias, Noa Griffith, 

Owain John ac Aled Willan yn cystadlu yn 

y ras gyfnewid rhydd, yng ngala nofio 

cenedlaethol Yr Urdd yng Nghaerdydd.  

Pob lwc iddynt. 

 

Santes Dwynwen 

Cynhaliwyd disgo Santes Dwynwen yn yr 

ysgol ar ddydd Llun y 27ain o Ionawr, 

cyfle i ddisgyblion y dosbarthiadau 

meithrin  hyd at Flwyddyn 6 ddathlu 

diwrnod nawddsant cariadon Cymru.  

Diolch i’r Gymdeithas Rieni am drefnu. 

Ysgol  
Pont Siôn Norton 

 Ailgylchu 

Diolch i bawb a wnaeth ddod a'u cardiau 

Nadolig i'r ysgol er mwyn i'r Cyngor Eco eu 

hailgylchu. Cafwyd mynydd o gardiau!! 

  

Croeso 

Croeso mawr i Keegan a Jayden Bath. Rwy'n 

siwr y byddwch yn hapus yn Ysgol Pont-

Sion-Norton! 

  

Ffatri Siocled 

Bu blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â ffatri 

siocled yn Abertawe yn ddiweddar fel rhan 

o'u thema- 'Archfarchnad'. Roedd pawb wedi 

mwynhau bwyta siocled tra'n dysgu am sut 

i'w wneud. Diolch i Mr Tom Jones am 

drefnu'r trip blasus!! 

  

Pêl-droed 

Croeso i aelodau o garfan Tim Pêl-droed 

Dinas Caerdydd sy'n gweithio gyda'r Cyfnod 

Sylfaen am 6 wythnos. 

Croeso i Wil! 

Llongyfarchiadau i Llinos ac Ian ar enedi-

gaeth Wil Owen Davies.  Daeth Wil i’r 

byd ar 14 Ionawr yn pwyso 7 pwys a 5 

owns.  Mae Llinos yn ferch i Ann a Jeff 

Owen.  Mae Nain wrth ei bodd gyda’r 

aelod newydd yn y teulu! 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol 

Gymraeg 
Llantrisant 

Hwyl yn y Ffatri Siocled 

Syllu ar y Sêr 

Cafwyd noson llwyddiannus er mwyn syllu 

ar y sêr yn ddiweddar. Diolch i'r holl blant 

a'u rhieni a wnaeth gefnogi'r noson- er 

gwaetha'r tywydd! Diolch hefyd i Mrs 

Estelle Cotter a Mr Howell Thomas am dref-

nu'r noson a'r gweithgareddau hwylus. 

Ysgol Garth Olwg 

Archfarchnad Tesco 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Ceri Morgan 

Pen-blwydd arbennig 

Llongyfarchiadau i Andrea Jones, 

Tonysguboriau a fu’n dathlu pen-blwydd 

arbennig ym mis Ionawr. Gobeithio i chi 

fwynhau yng nghwmni’r teulu oll.  

 

Singin’ in the Rain 

Rhwng y Nadolig a’r flwyddyn newydd, 

aeth Cymdeithas Gymraeg Llantrisant i 

Ganolfan y Mileniwm i weld y sioe 

“Singin’ in the Rain”.  Cafwyd gwledd o 

ganu ac o ddawnsio ond diolch i’r drefn, 

wlychodd neb!  Diolch i Carey Williams am 

drefnu’r cyfan. 

 

Croeso  

Croeso cynnes iawn i’r ardal i Gwilym ac 

Eleri Huws sydd wedi ymgartrefu yng  

Nghefn-yr-hendy, Meisgyn, ers ychydig 

wythnosau. Mae’r ddau’n hanu o’r 

Wyddgrug yn wreiddiol, ond wedi symud 

atom o ardal Tal-y-bont yng Ngheredigion 

lle buont yn byw am 44 mlynedd. Roedd 

tristwch mawr yn Nhal-y-bont wrth iddynt 

symud, ond mae’r teulu’n falch iawn o gael 

Taid a Nain yn agos. 

   Roedd Gwilym yn un o’r cyntaf i’w 

benodi ar staff Coleg Llyfrgellwyr Cymru 

cyn i’r coleg fynd yn rhan o Brifysgol 

Aberystwyth, lle treuliodd weddill ei yrfa. 

Am rai blynyddoedd cyn symud roedd yn 

glerc y Cyngor Cymuned lleol ac yn 

ysgrifennydd Capel Bethel, Tal-y-bont. Ers 

i Eleri ymddeol o’i swydd fel Uwch-

Swyddog Golygyddol gyda Chyngor 

Llyfrau Cymru, mae hi’n gweithio’n 

llawrydd fel golygydd, cyfieithydd ac 

addasydd llyfrau plant. 

   Pob dymuniad da hefyd i Branwen 

Edwards, merch Gwilym ac Eleri, ei gŵr 

Patrick, a’r plant Ela ac Alffi, sydd wedi 

symud o Gefn-yr-hendy i fyw yn y Groes-

faen. Maent yn byw yn yr ardal hon ers 11 

mlynedd, ac mae Ela ac Alffi yn 

ddisgyblion yn Ysgol Gymraeg Llantrisant 

ym Meisgyn. 

 

Elin Davies – un o sêr y dyfodol 

Llongyfarchiadau mawr i Elin Haf Davies o 

Lantrisant sydd ar fin dechrau ar ei gyrfa fel 

actores ar y sgrîn fach. Merch Sian a 

Geraint Davies, Clos Portreeve yw Elin. Yn 

y gwanwyn, cawn weld Elin yn actio mewn 

drama newydd ar S4C.  Edrychwn ymlaen 

at ei gweld a chlywed mwy o’i hanes.  

 

M e r c h e d  y  W a w r  C a n g e n 

Tonysguboriau 

Croesawyd Y Parch Rosa Hunt i’n cyfarfod 

ym Mis Ionawr . Cawsom hanes ei thaith 

grefyddol  a daearyddol o Malta i Donteg. 

Addawodd Rosa y byddai’n dysgu siarad 

Cymraeg pan gafodd ei derbyn fel 

Brodyr ar ras 

Mae Gruff a Rhys Morgan, Walnut Close, 

Meisgyn wedi bod wrthi’n brysur yn rhedeg 

mewn sawl ras.  Ddiwedd Rhagfyr, aeth y 

ddau frawd i Aberpennar i gystadlu yn y ras 

flynyddol, “Nos Galan”.  Daeth y ddau yn 

drydydd, Rhys yn y ras i fechgyn o dan 12 

oed a Gruff yn y ras i fechgyn o dan 10 oed.  

600 metr oedd y pellter.  Mae Rhys yn cyn-

rychioli clwb athletau Caerdydd ac ar 

Ionawr y 5ed, enillodd fedal arian am redeg 

1500metr  ym mhencampwriaethau ieuenc-

tid De Cymru.  Ym mis Chwefror, fe fydd 

yn cynrychioli rhanbarth Morgannwg yng 

nghystadleuaeth traws gwlad Cymru.  Pob 

hwyl i ti Rhys!   

gweinidog yn Salem. Dros gyfnod byr o 

ddwy flynedd mae Rosa wedi llwyddo i 

ddod yn rhugl yn yr iaith ac yn ddigon 

hyderus i gynnal gwasanaethau Cymraeg yn 

y capel ac i siarad yn gyhoeddus. 

   Diddorol oedd cael ychydig o hanes ei 

theulu ac ynys Malta. Roedd ei thaid yn 

fardd enwog a ysgrifennai gerddi yn yr iaith 

Malteg. Malteg oedd iaith ei chartref hefyd, 

er mai trwy’r Saesneg cafodd ei mam ei 

haddysg (ni fyddai’n meiddio siarad Malteg 

yn yr ysgol!). Anfonwyd Rosa i Loegr yn 

15 oed i orffen ei haddysg o achos sefyllfa 

wleidyddol ansefydlog yn Malta. Wedi 

graddio o Gaergrawnt, bu hi a’i gŵr yn byw 

yn Ffrainc, a dyma gyfle iddi ddysgu iaith 

arall; nawr mae Rosa yn gallu cyfathrebu 

mewn pump iaith ac yn deall pump arall! 

Ar ôl dychwelyd i Brydain cafodd Rosa yr 

alwad i’r weinidogaeth. Yn ogystal â bod 

yn weinidog ac yn fam i bedwar o feibion, 

mae Rosa hefyd yn gwnued ymchwil ar 

gyfer doethuriaeth. 

   Dymunodd aelodau o’r gangen wellhad 

buan i Shirley Jones sydd yn yr ysbyty wedi 

iddi gael codwm yn ei chartref a chanwyd 

‘Penblwydd Hapus’ i Brenda Davies sy’n 

dathlu pen-blwydd ‘sbesial’ y mis hwn. 

 

Newyddion i’r rhifyn nesaf 

 Os oes gennych unrhyw bytiau o 

newyddion tybed a allech eu hanfon at 

Elain Haf (elainaprys@btinternet.com)  
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i 

Judith a John Llewelyn Thomas, 

Nantcelyn a’r teulu i gyd ar golli mam 

John cyn y Nadolig. Bregus iawn fu 

iechyd Mrs Gwen Thomas, Pwll y glaw, 

Cwmafan am gyfnod cyn ei marwolaeth ar 

Ragfyr 9fed. Cynhaliwyd y gwasanaeth 

angladdol yng Nghapel y Rock, Cwmafan. 

 

Swydd Newydd 

Llongyfarchiadau i Einir Siôn, Heol y 

Ffynnon ar ei  phenodiad yn 

Brifweithredwr Menter Iaith Rhondda 

Cynon Taf i olynu Kevin Davies sydd 

wedi symud i weithio i’r BBC yng 

Nghaerdydd. Bu Einir yn Gyfarwyddwr 

Theatr Soar ers peth amser ac yn gwneud 

gwaith ardderchog yn ardal Merthyr 

Tudful. Croeso cynnes i’ch swydd 

newydd, Einir. Rydym yn ffodus iawn i 

gael person mor frwdfrydig i weithio 

gyda’r Fenter. 

 

Genedigaeth 

Mae Dave a Rhian Eyres, Heol Iscoed 

newydd ddod yn Daid a Nain am y tro 

cyntaf. Ganwyd bachgen 8 pwys 11owns i 

Bethan a Tim ddydd Mawrth, Ionawr 

21ain. Llongyfarchiadau gwresog ichi fel 

teulu a chroeso mawr i Noa Tomos Eyres 

Corry. 

 

Merched y Wawr 

Nos Fercher yr wythfed o Ionawr fe 

wnaeth aelodau Cangen y Garth o Ferched 

y Wawr ail-gydio yn eu gweithgareddau 

yn y Ganolfan yn Efail Isaf ar ôl gwyliau’r 

Nadolig. A pha well ffordd i ail-ddechrau 

na chael sgwrs am sut i fwyta’n iach ac i 

ymarfer y corff ar ôl bwyta di-baid cyfnod 

y Nadolig. Siân Thomas oedd ein 

siaradwraig wadd, cyn-ddisgybl o Ysgol 

Gyfun Glantaf. Cynghorodd ni pa 

fwydydd sy’n dda i’r corff a pha fwydydd 

i’w hosgoi. Awgrymodd ymarferion corff 

sy’n llesol i ni. Roedd Siân yn frwdfrydig 

iawn ac yn amlwg yn edrych yn iach a 

heini. Bydd cyfarfod nesaf y gangen ym 

Methlehem Gwaelod y Garth ar Chwefror 

12fed a chawn gwmni Judith Jones sy’n 

gofalu am wisgoedd yr Opera Sebon 

“Pobol y Cwm”. 

 

Casglu Calennig 

Roeddwn wedi digalonni braidd Fore 

Calan eleni gan fod y glaw yn pistyllio a’r 

tywydd yn stormus. Meddyliais na 

fyddai’r criw arferol yn medru dod o 

amgylch i ganu a dymuno “Blwyddyn 

Newydd Dda” inni. Ond wir, fe beidiodd y 

glaw am gyfnod byr ac fe ddaeth ein 

ffrindiau bach at y drws. Efallai nad oedd 

cymaint ohonynt eleni, ond roedd yn braf 

iawn eu gweld. Fe gasglodd y criw bach 

yma £170 i’r Banc Bwyd ym Mhontyclun 

mewn byr amser. Go dda chi blant, a’ch 

rhieni am fentro mas ar fore mor ysgeler. 

 

Profedigaeth 

Cydymdeimlwn â theulu Megan Ackland, 

Ffordd y Capel a fu farw ddechrau Ionawr 

yn 84 mlwydd oed. Magwyd Megan yn y 

pentref a bu’n weithgar a chymwynasgar, 

ac yn fawr ei pharch yn yr ardal. Yn y 

gwasanaeth i ddathlu ei bywyd yn Y 

Tabernacl ddydd Gwener, Ionawr 17, 

talwyd teyrnged iddi gan Jean Eastman a 

gweinyddwyd y gwasanaeth angladdol 

gan y Parchedig Eirian Rees. Cafwyd 

datganiad o’r gân “Myfanwy” gan Gôr 

Meibion Llantrisant. Cydymdeimlwn â 

Jayne a Huw, ei merch a’i mab yng 

nghyfraith. 

 

Y Tabernacl 

Nadolig yn y Tabernacl 

Bu prysurdeb mawr yn Y Tabernacl cyn y 

Nadolig eto. Ar Sul, Rhagfyr 15fed mi 

wnaeth plant yr Ysgol Sul gyflwyno eu 

gwledd flynyddol i ni a chael parti yn 

Neuadd y Pentre’ yn dilyn yr Oedfa. Y Sul 

canlynol tro'r Bobol Ifanc o dan arweiniad 

Lowri Roberts a Bethan Roberts oedd 

cyflwyno’r Oedfa o ddarlleniadau, 

barddoniaeth ac eitemau cerddorol. 

Gwahoddwyd aelodau’r gynulleidfa i gael 

paned a mins pei yn Neuadd y Pentref ar 

ôl yr Oedfa a chafwyd cyfle i brynu 

ambell anrheg funud ola’ o’r stondinau 

crefft. 

   Am hanner awr wedi saith cynhaliodd 

Côr Godre’r Garth a Chôr y Cwm eu 

cyngerdd Nadolig blynyddol yn y 

Tabernacl. Cafwyd noson o ganu 

ardderchog a’r ddau gôr yn ymuno i ganu 

“Iesu Yw”  ac “Anfonaf Angel” yn 

wefreiddiol i dynnu’r noson i ben. Roedd 

elw’r noson yn cael ei gyflwyno i Gronfa 

Apêl Y Philipinau. 

   Geraint Rees arweiniodd Oedfa Noswyl 

y Nadolig ac roedd tipyn o frwdfrydedd 

ymhlith y Corau, y partïon a’r unigolion 

yn cyflwyno eu hamrywiol eitemau. 

   Cyflwynwyd dros ugain o hamperi bwyd 

i’r bobol ifanc sydd newydd adael gofal y 

gwasanaethau cymdeithasol ac yn wynebu 

eu Nadolig cyntaf ar eu pennau eu hunain. 

Diolch i Ann Dixey a’i ffrindiau am 

baratoi’r hamperi. 

 

Aelodau Newydd 

Derbyniwyd dau aelod newydd yn y 

Gwasanaeth Cymun ddechrau Ionawr. 

Mae Gwion Evans yn hanu o ardal 

Llandysul ac Amanda percy wedi ei chodi 

yn y pentre’ yn Efail Isaf. Croeso cynnes i 

chi eich dau. 

 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Aneira Davies, 

sydd yn Ysbyty Brenhinol Llantrisant ar ôl 

dioddef codwm yn ddiweddar. Brysiwch 

wella, Aneira. 

 

Cadeirydd Newydd 

Etholwyd Wyn Jones yn Gadeirydd 

Bwrdd y Cyfarwyddwyr. Brodor o Lanelli 

yw Wyn ac mae’n Bennaeth Drama a 

Chyfryngau yn Ysgol Gyfun Glantaf. 

Dymunwn yn dda iddo yn ei swydd yn Y 

Tabernacl. 

 

Merched y Tabernacl 

Cyfarfod nesaf Merched y Tabernacl fydd 

ymweliad â’r Coleg Cerdd a Drama yng 

Nghaerdydd i wrando ar Driawd Cerdd am 

chwarter wedi un ddydd Gwener, 

Chwefror 14eg. Os dymunir gellir 

cyfarfod yn y Coleg am hanner dydd i gael 

cinio. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis 

Chwefror 

Chwefror 2il. Oedfa Gymun o dan ofal 

aelodau Tonteg a Phentre’r Eglwys 

Chwefror 9fed. Y Parchedig Aled 

Edwards 

Chwefror 16eg. Mr Emlyn Davies 

Chwefror 23ain. Y Parchedig Allan 

Pickard 

GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Croeso i'r brifathrawes newydd 

Dymuniadau gorau i Mrs Janette Jones yn 

ei swydd newydd fel prifathrawes  Ysgol 

Gynradd y pentref. Cyn ei hapwyntiad bu 

Mrs Jones yn gweithio yn Ysgol Gynradd 

Pwllcoch ac mae'n hanu yn wreiddiol o'r 

Ceinewydd. 

 

Dathliad yn Ffynnon Taf 
Llongyfarchiadau mawr ar eu dyweddiad 

i Gwion Harding Jones, mab Alwyn ac 

Angharad, Ffynnon Taf a Rhian Tomos, 

merch Iwan a Heulwen Tomos, 

Caerfyrddin.  

 

Ivor Rowlands 

Yn 83 oed bu farw Ivor Rowlands, 

Ffynnon Taf, yn annisgwyl a sydyn yn ei 

gartref ar y 12 Ionawr. Roedd yn Gymro 

i’r carn ac er nad oedd o na Glenys, ei 

wraig, yn rhugl yn yr iaith cefnogon 

nhw’n frwd sefydlu Cylch Meithrin 

Cymraeg yn y pentre nôl yn chwedegau’r 

ganrif ddiwethaf a bu’r ddwy ferch yn 

mynychu’r cylch cyn mynd i’r Uned 

Gymraeg yn Ysgol Gwaelod y Garth ac 

oddi yno i Ysgol Gyfun Rhydfelen. Bu’r 

angladd yng Nghapel Unedig Ffynnon 

Taf ar 25 Ionawr ac yna yn Amlosgfa’r 

Ddraenen. Cydymdeimlir â Glenys ei 

weddw a’i ddwy ferch  a gweddill y teulu 

yn eu colled fawr. 
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“Croeso i’r ŵyl lenyddol ac i 

Penzance.  Chi’n wilia Cymrêg, wrth 

gwrs?”  “Chi’n dod o Gymru?” 

holais.  “Na,” atebodd, “ond mae i Gymru 

gornal gynnas a phwysig yn fy 

nghalon.”  Siaradai Gymraeg tafodieithol 

am ychydig cyn troi i’r Saesneg.  Roedd 

pawb o’n cwmpas yn siarad Saesneg, a 

mae Penzance yn bell, yn bell iawn o 

Gymru, a chawn fy nghipio i ffwrdd a 

nghyflwyno i rywun neu’i gilydd drwy’r 

adeg.  Ond fe lwyddais i gael ambell bwt 

o sgwrs gyda hi yn ystod y bore a gair neu 

ddau wedi traddodi’r ddarlith.  Chês i 

ddim gwybod ei henw, dim ond cofio’r 

hyn ddwedodd hi wrth i mi arwyddo copi 

o Henry Richard – Apostle of Peace and 

Welsh Patriot iddi.  “Gnewch a’n 

Gymrêg, i Vicky”. 

Ond o dipyn i beth fe gês dipyn o’i 

hanes.  Fe’i ganed yn Llundain ychydig 

cyn y rhyfel a’i hanfon, hi a’i chwaer, yn 

ifaciwîs i Lantrisant.  “Ond ’doedd dim 

llawer o Gymra’g yn Llantrisant, rwi’n 

gwbod, rwi’n byw heb fod ymhell o 

Lantrisant, ym Mhontypridd,” meddwn 

innau.  “O, o’dd, bryd ’ny,” atebodd 

hithau.  “Roeddan ni’n byw ar ffarm yn 

agos i Gwaun Meisgyn a fan’ny byddan 

ni’n whara.  A ’roedd gwraig y ffarm – 

Anti Gwen o’n i’n galw hi – yn siarad 

Cymrêg ’da ni.  A ’roeddan ni’n mynd i 

Ysgol Pengawsi a byddan ni’n cêl gwersi 

Cymrêg ’da’r prifathro.” 

   ’Roedd yn amlwg bod ei hatgofion o 

Lantrisant yn arbennig o felys.  “Fe 

gawson ni gartra ardderchog a chariad ar 

aelwyd Anti Gwen ac addysg 

ragorol.  Pan aethon ni’n ôl i Lunden 

wedi’r rhyfal ’roeddan ni ymhell o fla’n y 

plant era’ll, fe basas i’r 11+, mynd i Ysgol 

Ramadag a wedyn i Brifysgol.  Mae dylad 

fawr gen i a fy chwaer i Lantrisant, Anti 

Gwen, Ysgol Pengawsi ac Eglwys 

Llantrisant – ’roedd Anti Gwen yn 

Eglwyswra’g fawr.” 

   ’Roedd yn amlwg y bu yr Eglwys yn 

bwysig iddi  h i thau drwy e i 

bywyd.  Soniodd fel y bu iddi gyfarfod 

Archesgob Caergaint, Rowan Williams, a 

pheri peth syndod iddo drwy ei gyfarch 

yn Gymraeg.  

   Siaradai am gerdded dros Bencoedcae, 

lawr Y Graig i farchnad Pontypridd ar 

ddydd Sadwrn.  “’Doeddan ni’n meddwl 

dim am gerddad i Bontypridd a nôl.”  Tra 

bu “Anti Gwen” yn fyw dychwelai hi a’i 

chwaer yn gyson i Lantrisant. Pan fu’r 

hen wraig farw daeth hi a’i chwaer yn ôl 

i’r angladd, gan eistedd gyda’r teulu a 

gwnaeth yr offeiriad gyfeiriad arbennig 

yn y gwasanaeth at y “ddwy ferch 

arbennig iawn” ddaeth o Lundain y 

diwrnod hwnnw. 

   Chês i ddim cyfle am y sgwrs yr 

oeddwn yn obeithio amdani wedi’r 

ddarlith, wrth i rywun fy nghipio i ffwrdd 

am gyfweliad gyda’r orsaf radio leol a 

chinio wedyn.  Bu raid bodloni ar yr 

ychydig bytiau a bigais yn ystod y bore a 

hynny ddwedodd Gwen wrtha i.  

   Tybed oes rhywun o blith darllenwyr 

Tafod Elái yn cofio pwy oedd y prifathro 

Atgofion am 
Llantrisant a’r 

Beddau 

£10,000 o Gronfa 
Glofaol i Gylch Meithrin 

Llanhari 
  
Rydym yn ddiolchgar iawn i Gronfa 

Adnewyddu Ardaloedd Glofaol am y 

grant o £10,000 ar gyfer adnewyddu tŷ'r 

gofalwr ar safle ysgol Llanhari i fod yn 

Gylch Meithrin. 

   Mae'r grant ar gyfer addasu'r adeilad ar 

gyfer plant cyn oed ysgol. Mae'r Cylch 

Meithrin ar agor pum bore ar hyn o bryd 

ond o fewn yr wythnosau nesa byddwn yn 

cynnig gwasanaeth o 8am hyd 4pm, gan y 

bydd y Cylch wedi cofrestru gyda cssiw. 

  Yn ôl Teleri Jones, Swyddog Datblygu, 

Mudiad Meithrin Rhondda Taf: “Rydym 

yn hynod ddiolchgar I’r Gronfa am eu 

cefnogaeth. Maent wedi ein galluogi i 

gynnig gwasanaeth pwysig iawn yn y 

g y m u n e d ,  i 

gynnig swyddi a 

hyfforddiant i 

bobl, ac i ehangu 

d a r p a r i a r t h 

cyfrwng Cymraeg 

i blant yr ardal. 

Mae'n leoliad 

gwych ar gyfer 

agor Cylch ac fe 

hoffwn ddiolch 

hefyd i Mr 

Meirion Stephens, 

prifathro ysgol Llanhari am ei gefnogaeth 

a'i gyd-weithrediad wrth weithio ar y 

prosiect yma. " 

   Sian Sykes, yw pennaeth Gweithredol 

Cymru ar gyfer Ymddiriedolaeth Glofaol 

a dywed: “Rydym yn falch iawn i allu 

cefnogi'r prosiect cyffrous yma gan ein 

bod yn sylweddoli  pwysigrwydd darparu 

gofal plant o safon uchel yn ein 

cymunedau. Mae'r prosiect yn cwrdd â 

nifer o'n amcanion drwy gefnogi menter 

gymunedol sydd yn creu swyddi, helpu 

pobl i allu gweithio neu ddychwelyd i 

weithio ar ôl cael plant yn ogystal â 

darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc”.   

   Bydd lle i  24 o blant yn y Cylch 

Meithrin a byddwn yn cynnig amrywiol 

sesiynau i rieni. 

   Os ydych am sicrhau lle i'ch plentyn neu 

am wybodaeth bellach cysylltwch gyda 

Sian Paul yr arweinyddes ar: 

07891925724 

PENTRE’R 
EGLWYS 

 
Gohebydd Lleol:  
Emma Thompson 

Cloc Coffa Pentre’r Eglwys 

Mae Cyngor Cymunedol Llanilltud 

Faerdref wedi bod yn codi arian tuag at 

gloc coffa sydd ar ein Neuadd Blwyf ym 

Mhentre’r Eglwys. Bu’r neuadd yn sefyll 

yn ein hardal ers 1906 yn dilyn cyfraniad 

hael o £1,500 gan y dyn busnes a 

dyngarwr Mr Andrew Carnegie a roddodd 

yr arian er mwyn adeiladu llyfrgell. 

   Ym 1954 gosodwyd cloc yn uwch ar 

flaen yr adeilad fel cofeb i gofio'r rhai a 

laddwyd yn y Rhyfel Mawr, yr Ail Ryfel 

Byd a phob rhyfel ers hynny. Yn anffodus 

ym 1975 fe benderfynwyd fod y cloc yn 

rhy ddrud i gynnal oherwydd ei ddyluniad 

ac erbyn 1985 fe wnaeth y cloc stopio. 

   Eleni rydym yn cofio canrif ers 

dechrau'r Rhyfel Mawr a byddai 

adnewyddu'r gofeb yn deyrnged briodol 

i’r bobl lladdwyd yn y rhyfeloedd.  Mae 

yna awgrym i'r cloc ganu am 11 y bore 

pob bore am un ar ddeg o weithiau wrth 

ddefnyddio'r gloch gwreiddiol. 

   Yn ôl y Cyngor Cymunedol bydd 

adnewyddu'r cloc hanesyddol yn costio 

£11,000. Erbyn Ionawr 2014 mae £7,000 

wedi ei gasglu ac mae’r Cyngor yn apelio 

am unrhyw gyfraniad all unrhyw un 

wneud i godi mwy o arian tuag at y 

gronfa. 

   Os oes diddordeb allwch gysylltu â 

Clerk y Cyngor ar 01443 209779 neu ar e-

bost ar 

llantwitfardre.council@btconnect.com. 

hwnnw yn Ysgol Pengawsi fu’n dysgu 

Cymraeg i Vicky a’i chwaer a gwneud 

cymaint o argraff arnynt? A phwy tybed 

oedd “Anti Gwen”? Buasai’n braf fod 

wedi cael sgwrs iawn a mwy o wybodaeth 

ganddi a chlywed rhagor o’i 

hatgofion.  Ond diolch am glywed hanes 

dynes a gofleidiwyd gan ardal Beddau a 

Llantrisant, a hithau’n cofleidio’r ardal a’i 

phobol i’w chalon, gan gadw a thrysori’r 

profiadau a’r atgofion.   

Gwyn Griffiths 
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GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Blwyddyn newydd a digwyddiadau 

newydd yn Acapela. Archebwch eich 

t o c y n n a u  t r w y ’ r  w e f a n 

www.acapela.co.uk neu dewch i fewn i 

Acapela i’w casglu. Mae pecynnau ar 
gael ar gyfer llogi Acapela ar gyfer 

digwyddiad megis parti penblwydd neu 

barti iâr. Cysylltwch â ni 02920 890862 

neu info@acapela.co.uk os am drafod 

unrhyw syniad. 

 

Nos Iau Ionawr 30ain Darlith yn 

Saesneg gan Dafydd Wigley am fywyd 

Murray the Hump (Llewelyn Morris 

Humphreys). Bydd yr elw tuag at Hosbis 

Plant 'Ty Hafan'.  Bydd darlith arall yn 
Gymraeg gan Dafydd Wigley nos Wener, 

14eg o Fawrth. 

Nos Wener Chwefror 7fed Bydd noson 

o gerddoriaeth fywiog gan Rusty Shackle 

a chefnogaeth gan y ddeuawd lleol 

‘Jamie a Jay’. 

Nos Wener Chwefror 14eg  Cyngerdd o 

gerddoriaeth rhamantaidd i ddathlu Sant 

Ffolant yng nghwmni’r gantores Katy 

Christie. 

Nos Sadwrn Chwefror 22ain Bydd 
digwyddiad Cerddoriaeth a Chwrw arall 

gyda nifer o fandiau lleol yn diddanu, fel 

‘Ianto Fullpelt’ a Nicholas Russell.  

Gellir pleidleisio am eich hoff fand ar 

ddiwedd y noson i ennill diwrnod yn y 

stiwdio. Os oes awgrymiadau o grwpiau 

neu unigolion eraill fyddai eisiau 

perfformio yn un o’r nosweithiau 

‘Cerddoriaeth a Chwrw’  cysylltwch â ni.  

Nos Wener Chwefror 28ain Bydd 

teyrnged broffesiynol trwy gyfrwng 
geiriau a cherddoriaeth i 'Under Milk 

Wood' Dylan Thomas, pan ddaw DTJazz 

i berfformio Cyfres Jaz Dan y Wenallt 

gan y diweddar Stan Tracey. I nodi 

canmlwyddiant geni Dylan Thomas, 

cyfle i wylio a gwrando ar berfformiad 

Cymraeg o'r campwaith jas eiconig gan 

Stan Tracey a ysbrydolwyd gan ddrama 

radio Dylan Thomas a chyfieithiad T. 

James Jones (Jim Parc Nest). Daw 

actorion a cherddoriaeth o ardal 
Abertawe ynghyd yn y cyflwyniad aml-

gyfrwng hwn. 

Nos Sadwrn Mawrth 1af Perfformiad 

yn Saesneg o ‘Under Milk Wood Jazz 

Suite' gan Stan Tracey i nodi can 

mlynedd ers geni Dylan Thomas.  

Nos Wener Mawrth 14eg Darlith 

Gymraeg gan Dafydd Wigley am fywyd 

Murray the Hump (Llewelyn Morris 

Humphreys). Bydd elw’r noson tuag at 

Hosbis Plant ‘Ty Hafan’. 
Nos Sadwrn Mawrth 29ain  Bydd 

‘Brigyn’ yn perfformio yn Acapela. 

Cinio Gŵyl Dewi: Trefforest 
 

1 Mawrth, 7pm,  
Stilts, Prifysgol De Cymru,  

Campws Trefforest. 
 

Siaradwr gwadd: Dysgwr 
Cymraeg y Flwyddyn 2013, 

Martyn Croydon. 
 

Pris: £22 (tri chwrs) 
Dyddiad Cau: 13 Chwefror 
Cysylltwch:  01443 482 555  
 ifan.dylan@decymru.ac.uk /  

Llongyfarchiadau 

Croeso i Taliesin, ail fab i Steffan Huws 

a Kirsty Thompson, Y Groeslon. Brawd 

bach newydd i Macsen a ŵyr arall i Dewi 

a Maggie Hughes, Pontypridd. 
   Buodd Steffan yn sgwrsio â Gerallt 

Pennant ar ‘Heno’ yn ddiweddar ynglŷn 

â’i fusnes  rhostio coffi. Mae e’n 

mewnforio y ffa o Guatemala a 

Cholombia a’u rhostio yn Y Groeslon. 

Enw’r cwmni yw ‘Poblado Coffi’. Pob 

lwc a’r fenter! 

 

Symud Tŷ 

Dymuniadau gorau i Ann a Maldwyn, 

Siop y Bont yn eu cartref newydd ym 
Mhenycoedcae. 

 

Merched y Wawr 

Dewch i wrando ar y cerddor a’r 

arweinydd côr amryddawn Rob Nicholls 

nos Iau, Chwefror 13eg am 7.30yh yn 

Festri Capel Sardis. 

   Mae’r Gangen yn trefnu cyngerdd i 

ddathlu Gŵyl Ddewi  nos Iau, Mawrth 

13eg yn Eglwys Sant Catherine, 

Pontypridd yng nghwmni Meinir Heulyn 
a’i dosbarth telynau. Croeso i aelodau o 

ganghennau eraill ac i bawb sydd â 

diddordeb. Tocynnau £5.00 gyda’r elw 

yn mynd at Steddfod yr Urdd Caerffili 

 

Swydd Newydd 

Dymuniadau gorau i Dylan Ebbsworth ar 

ei benodiad i’w swydd yn CBAC yng 

Nghaerdydd. 

 

Cydymdeimlad 
Ym mis Ionawr bu farw Mrs. Joan 

Lewis, Aberteifi, mam Delyth. Roedd yn 

ymwelydd cyson â Phontypridd yn 

mwynhau cwmni Delyth, Gareth a Huw. 

Estynnwn ein cydymdeimlad a theulu’r 

Blaineys, Graigwen yn eu colled. 

 

Clwb Llyfre’ 

Dewch i  drafod y nofel Saesneg ‘Gone 

Girl’ gan Gillian Flynn nos Fawrth, 

Chwefror 18fed am 8.00yh. yng Nghlwb 
y Bont. 

   Ym mis Mawrth y gyfrol dan sylw 

fydd ‘Dal i Fynd’ - nofel gyntaf Sioned 

Wiliam. Byddwn yn cyfarfod nos 

Fawrth, Mawrth 18fed am 8.00yh. 

Blwyddyn Newydd Dda i bawb. 

Roedd pawb yn falch i glywed y 

‘Newyddion Da a ddaeth i’n bro’ fod 

Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi newid 

eu meddwl ac wedi penderfynu cadw’r 

Ganolfan Ddydd yn y Gilfach ar agor. 

Mae llawer iawn o bobl yn mynychu’r 

Ganolfan i gael cinio bob dydd ac i 

ymuno yn y gweithgareddau. I lawer 

sy’n byw ar eu pennau eu hunain mae’r 

Ganolfan yn bwysig gan fod cyfle i gael 

sgwrs ac   mae hyn yn bwysig i iechyd 

meddwl. 

  

Marwolaeth 

Daeth newyddion trist cyn y Nadolig am 

farwolaeth Capten Doreen Jones o 

Fyddin yr Iachawdwriaeth. Merch o 

ardal Penybont oedd Doreen a bu’n 

gwasanaethu Byddin yr Iachawdwriaeth 

mewn sawl man gan gynnwys 

Gilfach,  ond wedi ymddeol daliodd i 

wasanaethu yn wirfoddol yn y Gilfach. 

R o e d d  y n  e n wo g  a m  wn e u d 

brechdannau wy a cres i bobl gael paned 

a sgwrs wedi’r Oedfa.  Roedd hefyd yn 

gwasanaethu  ar y Sul mewn sawl capel 

yn y Rhondda a Phenybont yn y bore a’r 

prynhawn. Ymddiddorai yn y Gymraeg 

a mynychodd ddosbarthiadau i ddysgu’r 

iaith. Fe welir ei heisiau yn fawr iawn. 

Bu’r Gwasanaeth Angladdol yn Neuadd 

Byddin yr  Iachawd wriae th yn 

Nhrewiliam cyn y Cynhebrwng yn 

Amlosgfa Llangrallo. 

 

Chwaer Fach  

Daeth anrheg Nadolig i'r teulu Walters 

ar Rhagfyr 12 - Verity, merch i Gareth a 

Lindsey, wyres i Dawn a Brian ac wrth 

gwrs chwaer i Esmay 

Theatr Genedlaethol Cymru 

Blodeuwedd. Sanders Lewis 
19 Chwefror: 19.30 

20 Chwefror: 13.00 a 19.30 

Theatr y Sherman, Caerdydd 
029 20646900 

http://www.acapela.co.uk
mailto:info@acapela.co.uk
mailto:ifan.dylan@decymru.ac.uk
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Cylch Cadwgan 

Y siaradwr gwâdd yng nghyfarfod mis 

Rhagfyr Clwb y Dwrlyn oedd Euryn 

Ogwen Williams. ‘Roedd yn trafod ei lyfr 

“Tywod a Sglodion” a gyhoeddwyd i gyd

-fynd ag Eisteddfod Genedlaethol y Fro 

2012.  

   Prif thema’r gyfrol yw Newid ac yn ei 

farddoniaeth mae’n cyfeirio at y 

gwahanol fathau o newid sydd mewn 
cymdeithas yn gyffredinol,yn ein trefi a 

phentrefi, y datblygiad ym maes 

technoleg ac hefyd y newidiadau yn ei 

fywyd personol.  Soniodd am ei 

ddiddordeb byw mewn technoleg a 

gwyddoniaeth a chafwyd ambell 

gyfeiriad at ei amser yn S4C. 

    Darllenodd ac fe soniodd am gefndir 

nifer o’r cerddi yn y gyfrol ac ambell 

gerdd mwy diweddar hefyd.  Yn eu plith 

‘roedd: Dan fy nhraed, Cymru fach, 

Angylion,  Capel Bach Tynant, Y Swper 

Olaf, Cyfrinair,a’r englyn Ust sy’n 

diweddu’r gyfrol. Yn ogystal, cyfeiriodd 

Euryn at yr amrywiol ffactorau a oedd 

wedi sbarduno ei ysgrifennu ar hyd y 

blynyddoedd.   

   Cafodd gymeradwyaeth frwd a chynnes 

gan y gynulleidfa ar ddiwedd y noson.    

  

Y Plygain 

Daeth cyfle i ddathlu’r flwyddyn newydd 

unwaith eto drwy gynnal Plygain yn 

Eglwys Sant Catwg, Pentyrch. ‘Roedd yr 

eglwys yn llawn  a phawb yn  

gwerthfawrogi naws gynnes y 

gwasanaeth wrth iddynt fwynhau 

gwrando ar yr unigolion a’r partion, yn 

arbennig côr swynol Ysgol Creigiau. 

Casglwyd £265 tuag at UNICEF Syria sef 

elusen yr Eglwys am eleni. 

   Llywiwyd y cyfan yn ddeheuig gan 

Rhodri Gwyn Jones a adroddodd  

weddiau amserol a addaswyd ganddo ar 

gyfer yr achlysur. 

 

Bendith Blwyddyn Newydd  

Ar ddechrau ein blwyddyn newydd 

Bydded i’ch bendithion 

Adlewyrchu ysbryd y flwyddyn newydd 
– sef heddwch; 

Adlewyrchu llawenydd y flwyddyn 

newydd – sef gobaith; 

Adlewyrchu calon y flwyddyn newydd – 

sef cariad. 

 

 

Gweddi Blwyddyn Newydd 

Bydded i’r cariad a luniodd nef a daear 

Drigo ynom yn ystod y flwyddyn newydd 

hon. 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Tonyrefail 

Diwrnod Pontio Technoleg 

Yng nghanol tymor yr Hydref, agorwyd 

drysau Ysgol Llanhari ar gyfer disgyblion 

blwyddyn 6 wrth iddynt gynnal Diwrnod 

Pontio Technoleg. Roedd nifer o 

weithgaredd diddorol wedi’u trefnu ar eu 

cyfer, yn cynnwys creu tortsh. Cafodd 

pawb ddiwrnod ardderchog ac rwy’n siŵr 

eu bod yn edrych ymlaen at y flwyddyn 

nesaf yn barod! 

 

CRACh-Ffair Nadolig 

Cynhaliwyd Ffair Nadolig lwyddiannus 

yn yr ysgol, gyda chefnogaeth gref o rieni 

a ffrindiau'n bresennol. Hoffem ddiolch 

yn fawr iawn i aelodau’r Gymdeithas 

Rieni am drefnu ac i'r busnesau lleol a'r 

rhieni a gyfrannodd tuag at y raffl a'r 

stondinau. Roedd y stondinau creu 

crefftau Nadolig yn boblogaidd iawn. 

Diolch i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6 

am helpu gyda’r stondinau a’r gwaith 

paratoi. 

Cyngherddau Nadolig 

Cafwyd nifer o gyngherddau amrywiol, 

lliwgar a llwyddiannus gan yr adrannau. 

‘Mae Siôn Corn ar ei Ffordd’ oedd 

cyngerdd y dosbarth Meithrin a Derbyn, 

‘Shrek’ gan flwyddyn un a dau a chafwyd 

cyngerdd am yr ‘Hen Ddyn Blin’, sef 

Scrooge gan yr Adran Iau. Hoffem 

ddiolch i’r holl blant am eu gwaith caled, 

roeddent wir yn haeddu’r partïon 
Nadolig! 

 

Diolch 

Diolch i Ficer Ruth ac aelodau Eglwys 

Dewi Sant am gynnal gweithdy Nadolig i 

ddisgyblion blwyddyn 3. Roedd y plant 

w e d i  m w y n h a u ' r  g w a h a n o l 

weithgareddau a thrafod stori’r Nadolig 

mewn ffordd ymarferol a diddorol.   

 

Cinio Nadolig 

Diolch yn fawr iawn i staff y gegin am 

ginio Nadolig bendigedig unwaith eto. 

Roedd pawb wedi mwynhau - yn 

enwedig y staff! 

 

Sioe yn y Sherman 

Aeth plant y dosbarth Derbyn a 

Blynyddoedd 1 a 2 i weld sioe ‘Corina 

Pavlova a’r Llew sy’n Rhuo’ yn Theatr 
Sherman, Caerdydd. Cafodd pawb amser 

wrth eu boddau! 

 

Ymweliad Siôn Corn 

Roedd yna wirioni a hen edrych ymlaen 

at ddiwedd y tymor yn yr ysgol. Diolch 

i’r Gymdeithas Rhieni roedd anrheg 

arbennig i bob plentyn gan Siôn Corn. 

 

Gwersi nofio 

Mae blwyddyn 3 a 4 wedi dechrau 

mynychu gwersi nofio bob bore Mercher, 

maent wrth eu boddau hyd yn hyn! 

 

Gweithdy Gwyddoniaeth 

Daeth cwmni Techniquest i gynnal 

gweithdai gwyddoniaeth ar y thema 

‘Defnyddiau Difyrrus’. Roedd y 

gweithdy yn canolbwyntio ar 

nodweddion hylifau, solidau a nwyon 
gyda disgyblion yr Adran Iau. Dysgodd y 

plant lawer am y testun mewn ffordd 

hwyliog a chofiadwy. 

 

Twrnament rygbi’r Urdd  

Aeth criw o fechgyn o flynyddoedd 5 a 6 

i gynrychioli’r ysgol yn nhwrnament 

rygbi’r Urdd yng Nghaeau Upper Boat. 

Rhoddodd y bechgyn ymdrech 

ardderchog yn yr holl fwd yn erbyn y 

timau eraill! Da iawn nhw! 

 

Llongyfarchiadau! 

Llongyfarchiadau i Mrs Ann Owen (cyn-

athrawes yr ysgol) am ddod  yn nain am y 

tro cyntaf, mae hi wedi gwirioni’n lan! 

Llongyfarchiadau mawr i Llinos a’i gŵr 

Ian ar enedigaeth eu mab bach, Wil Owen 

Davies. 

Bydded i’r cariad a greodd ddynoliaeth 

Drigo ynom yn ystod y flwyddyn newydd 

hon. 

 

Bydded i’r cariad sy’n gorchfygu 

dioddefaint a chasineb 

Drigo ynom yn ystod y flwyddyn newydd 

hon. 

 

Bydded i’r cariad sy’n gwneud i ni 
lawenhau gyda’n hanwyliaid 

Drigo ynom yn ystod y flwyddyn newydd 

hon. 

 

Bydded i’r cariad sy’n maddau ac 

adnewyddu 

Drigo ynom yn ystod y flwyddyn newydd 

hon. 

 

Bydded i’r cariad sy’n cymodi wedi’r 

gwahanu 

Drigo ynom yn ystod y flwyddyn newydd 

hon. 

 

Bydded i’r cariad sy’n dod â bendithion 

heddwch 

Drigo ynom yn ystod y flwyddyn newydd 

hon. 

 

Bydded i ni rannu’r heddwch yma gyda 
phawb ymhell ac agos 

Yn ystod y flwyddyn newydd hon. 

 

Wedi’r Plygain, aeth pawb i’r Kings i 

ddisgwyl am y Fari Lwyd - Mari Lwyd 

hynod o hardd yn ei gwisg newydd.

(Diolch Judith a Gill.) Bu’n ddiweddglo 

hapus i noson sydd yn un o 

uchafbwyntiau digwyddiadau’r Dwrlyn 

erbyn hyn. 
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TONTEG 
 

Gohebydd Lleol:  
Gill Williams 

Ysgol  
Creigiau 

Paentio'r ty? 
  

Os ydych angen rhywun i 
baentio'r tŷ - wel beth am 

gefnogi siaradwr Cymraeg. 
Cyn ddisgybl o ysgol Llanhari 

yw Ioan Paul ac mae wedi 
dechrau cwmni ei hun o'r enw 

IPS Decorating Solutions. 
Ffoniwch ef ar 07800 888853 

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

Croesawu 'n'ol 
Croeso mawr i Carys a Rob Davies a'u 

mab bach Elis, symudodd y teulu  i'r 

Rise yn Nhonteg ym mis Tachwedd. 

Mae Mamgu a Taid, Sian a Pens Jones, 

wrth eu bodd i'w cael ar eu stepyn drws 

fel petai. Dymuniadau gore iddynt  yn 

eu cartre' newydd. 

Fe gafodd y Côr ddiwedd tymor prysur 

iawn cyn y Nadolig. Fe’u gwahoddwyd 

yn ôl unwaith eto eleni i ganu gyda band 

Byddin yr Iachawdwriaeth yn eu 

canolfan yn Canton - cafwyd noson 

hyfryd yn llawn hwyl a naws 

Nadoligaidd. Hefyd, yr un penwythnos, 

cawsant gyfle arbennig i berfformio yn 

Acapela a chael canu i gyfeiliant telyn 

Catrin Finch! Diolch am y cyfle. Yna, ar 

ddechrau’r flwyddyn, fe ganodd criw 

bychan o blant Blwyddyn 6 mewn 

gwasanaeth Plygain yn Eglwys 

Pentyrch. Diolch i holl blant y Côr a’u 

rhi eni  am eu ce fno gaeth a ’u 

brwdfrydedd drwy gydol y flwyddyn. 

 

Mae’n braf cael croesawu plant bach 

newydd i’r ysgol  - Moli a Daniel Watts 

ac Ioan Matthews. Mae Moli wedi 

ymuno â Dosbarth 5, Daniel, ei brawd, 

wedi ymuno â Dosbarth 3 ac Ioan yn 

aelod bach newydd yn y Derbyn. Croeso 

mawr i’r tri a braf iawn gweld eu bod 

wedi ymgartrefu’n gyflym yn yr ysgol 

ac wedi gwneud llwyth o ffrindiau 

newydd. Mae’r Feithrinfa’n llawn dop 

erbyn hyn gyda deuddeg bach newydd 

wedi dechrau yng ngofal Miss Davies 

a’i thîm. Croeso blantos bach! 

 

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi 

pasio eu harholiadau offerynnol yn 

ddiweddar. Mae’n amlwg i bawb 

wrando ar eu rhieni a’u hathrawon a’u 

bod wedi bod yn ymarfer yn galed er 

mwyn llwyddo! Daliwch ati! 

 

Mae’r timau pêl-droed a phêl-rwyd 

eisoes wedi cymryd rhan mewn 

twrnamentau y tymor hwn. Cafodd y 

bechgyn hwyl yn cystadlu yng 

nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd. “Da 

iawn chi fechgyn!” oedd geiriau caredig 

Mr Balbini ar ddiwedd y dydd! Bu’r 

merc hed  yn  l l wyd d ia n n us  yn 

Nhwrnament Pêl-rwyd Ysgolion 

Caerdydd gan ennill lle yn y rownd 

derfynol ymhen rhai wythnosau. 

Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 

a.m. oni nodir yn wahanol) : 

Mis Chwefror 2014 

2il        Parchedig Dafydd Andrew Jones 

9fed     Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) 

16eg     Parchedig Lona Roberts 

23ain    Parchedig R Alun Evans 

(Gweinidog) 

 

Mis Mawrth 2014 

1af        Oedfa ar ddydd Gŵyl Ddewi 

(am 10:00 a.m.) 

2il         Oedfa Dewi Sant yng 

nghwmni'r Ysgol Sul 

9fed       Oedfa Gymun - Parchedig  R. 

Alun Evans (Gweinidog) 

16eg       Parchedig Glyn Tudwal Jones 

23ain      Parchedig R Alun Evans 

(Gweinidog) 

30ain      Parchedig Jeff Williams 

 

A dyma ni yn agor y drws ar y mis bach 

eto eleni, tydi amser yn hedfan 

deudwch!   Gobeithio'n wir eich bod 

wedi cael Nadolig wrth eich bodd a bod 

2014 wedi dechrau yn dda ac yn ddymu-

nol. 

   Gawsoch chi anrhegion oedd at eich 

dant, oedd y cinio Nadolig a dathliadau 

dydd Calan yn flasus, gawsoch chi flas 

yn ogystal ar yr arlwy a baratowyd ar 

eich cyfer yn y capel a'r eglwys? 

   Dyna braf unwaith yn rhagor ydi cael 

talu teyrnged i Fethlehem, Gwaelod-y-

garth, a phob Bethlehem arall ar draws y 

gread hon, am ddarpariaeth Nadolig- 

Gŵyl y Geni yn dod a goleuni i'n bywy-

dau ar ddechrau blwyddyn newydd arall. 

 

Cafwyd bendithion lu o fynd a Bethle-

hem i gartref yr henoed yn Llandaf i 

rannu carol hefo'r trigolion a'u teu-

luoedd. 

 

Cafwyd hwyl yng nghwmni plant yr 

Ysgol Sul ac ambell i oedolyn, gan 

gynnwys Alun "Ffash", tra'n cyflwyno 

"Prynhawn Heno" o stiwdio 1 Bethle-

hem. [Cafodd y cyflwyniad sylw ar 

raglen "Heno" go iawn yn ogystal, a 

Huw Ffash ei hun yn cydnabod ac yn 

falch o'r portread ohono!]. 

 

Cafwyd Naw Llith a Charol ac Oedfa 

Fore'r Nadolig a osododd naws hyfryd 

i'r Ŵyl, ac yna'n glo ar y cyfan cyn-

haliwyd Plygain, a'r corau a'r unigolion 

yn rhoi o'u gorau er sicrhau parhad o'r 

traddodiad unigryw yma i ni'r Cymry. 

 

Yn ystod Ionawr hefyd cawsom glywed 

am hanes elusen "HelpJowai", gyda 

Gwynn Angell Jones, a fagwyd yn yr 

India, ac a fu'n byw yno am naw 

mlynedd cyntaf ei oes, yn trafod ei ym-

drechion i ddarparu cyfarpar modern i 

ysbyty Jowai [Ysbyty Dr Norman Tun-

nellydi'r enw swyddogol arni]. 

 

Trwy ei weledigaeth a'i ddycnwch mae 

swm sylweddol o tua £70k. wedi ei gas-

glu a'i wario yno eisioes, ond mae angen 

dybryd i ddiweddaru'r ddarpariaeth ar 

gyfer babanod, ac mae'r ymgyrch ddi-

weddaraf yma i greu uned famolaeth 

newydd yno. 

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar 

www.helpjowai.org 

 

Helpu'n cymdogion oedd neges Gwynn i 

ni, ond cofiwch meddai y gall ein cym-

dogion ni fyw mor bell i ffwrdd a'r In-

dia! 

 

Gwnawn helpu'n cymdogion a'n cyd-

ddyn yn adduned o'r newydd eleni - 

cofiwch nad ydi hi ddim yn rhy hwyr yn 

y flwyddyn i ddechrau ar y gwaith. 

 

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.  Hefyd mae gan Bethle-

hem gyfri trydar (twitter). Dilynwch ni 

ar @gwebethlehem. 

CAPEL SALEM TONTEG 
  
Gwasanaeth Cymraeg am 9.30 yb bob 

dydd Sul, gydag ysgol Sul. 

Nos Iau: Dosbarth Cymraeg yn y capel am 

7 o’r gloch 

Nos Wener: Clwb Ieuenctid yn y capel am 

5.30, wedyn Clwb Cymraeg yn y capel am 

7 o’r gloch. 

file:///C:/Users/Gwyn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/87X1MKW1/www.helpjowai.org
http://www.gwe-bethlehem.org/
http://www.gwe-bethlehem.org/
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CORNEL  

Y  P LANT 

Ydych chi’n barod i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi? 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Llongyfarchiadau mawr i ... 
... Ann Angell, Maes-y-Dderwen ar ennill 

tystysgrif Lefel 3 mewn Ymarfer 

Adnoddau Dynol dan arweiniad Coleg Pen-

y-bont. Mae Ann eisoes yn gyfreithwraig a 

bellach mae ganddi'r hawl i ychwanegu'r 

lythrennau CIPD ar ôl ei henw.  Da iawn ti, 

Ann! Tipyn o gamp magu teulu, gweithio 

ac astudio i gyd yr un pryd! Ymlaen nawr - 

swydd y Cyfarwyddwr amdani!  

 

Dyweddïo 

Llongyfarchiadau i Catrin Middleton a 

James Manisty ar eu dyweddïad toc ar ôl y 

Nadolig! Newyddion hyfryd! Mae Dr. 

Catrin bellach yn gweithio yn Llundain ym 

maes ymchwil cancr a James - sy'n hannu o 

Lundain - yn swolegydd gyda chwmni 

Atlantic Productions. Mae James wedi 

gweithio ar raglenni natur gyda'r enwog 

David Attenborough. 

  

Pen-blwyddi arbennig! 
Ar yr unfed ar bymtheg o Ionawr eleni 

roedd Mrs Elsie Jones yn gant oed! 

Modryb Gary Samuel yw Anti Elsie a 

bellach mae hi'n ymgartrefu yng nghartref 

nyrsio Glasfryn yn Llanelli. Mae ei brawd 

Gethin yn 90 oed a'i chwaer Ray yn 93 

oed! Daeth pawb i'r parti gan gynnwys ei 

hwyrion - ddaeth yr holl ffordd o Droitwich 

- a'i gor-wyres Georgia - sy'n bedair oed. 

Roedd Elsie yn un o bump o blant ac fe'i 

ganed yn Rhiwfawr, lle bu hi'n byw tan 

iddi symud at ei merch Rita a'i gwr 

Desmond, ym mhentref Bryn ger Llanelli. 

Llongyfarchiadau mawr Anti Elsie!  

   Yn rhannu dyddiad pen-blwydd gydag 

Anti Elsie mae fy Mam! Ond dim ond 95 

oed oedd Mam! Pen-blwydd hapus iawn 

Mam a brysiwch wella ar ôl yr hen godwm 

cas yna! Daw haul ar fryn! 

   Jyst cyn y Nadolig dathlodd Steffan 

Thomas, Llys Gwynno ei ben-blwydd yn 

un ar hugain! Pen-blwydd hapus iawn 

Steff! 

 

Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Gareth a Lynne Lewis, a'r teulu ehangach, 

wedi iddynt golli Mam a Mam-gu go 

arbennig wrth i 2013 dynnu at ei 

therfyn.  Roedd Mrs Dulcie Lewis yn 

enedigol o Benclawdd ond wedi 

ymgartrefu yn y Barri ers blynyddoedd 

bellach. Roedd yn wraig i'r diweddar Mr 

E.D. Lewis - addysgwr amlwg a chyn 

brifathro Coleg y Barri. Pan yn 80 oed fe'i 

cymhellwyd i ysgrifennu hanes ei bywyd - 

a dyna a wnaeth - yn hynod ffraeth a difyr - 

deugain tudalen o hanes! Roedd hyd yn oed 

wedi trefnu a sgriptio ei gwasanaeth 

angladdol ei hun - a hithau yn 96 oed. Bu'r 

angladd yn yr Amlosgfa yn y Barri ar 

drothwy'r Flwyddyn Newydd. Cafodd 

fywyd llawn a diddorol a mor braf iddi hi 

oedd cael byw i weld geni ei gor-wyres 

fach Eirwen, sef cyntaf anedig Nerys a 

Ben. Derbyniwch ein cydymdeimlad 

dwysaf. 

 

Croeso i'r Creigiau! 
Braf yw cael croesawu teulu bach arall o 

Gymry Cymraeg i'r pentref! Symudodd 

Gethin, Carys, Moli a Daniel Watts i Barc 

Castell y Mynach ' chydig cyn y Nadolig! 

Cymdogion i Lynne a Gwenfil! Swyddog 

datblygu gyda Undeb Rygbi Cymru yw 

Gethin ac mae Carys yn athrawes. Mae 

chwaer Carys - Nia - a'i theulu yma yn 

barod wedi hen ymgartrefu ym Maes 

Cadwgan.  Croeso cynnes i'r Creigiau! 
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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 18 Chwefror 2014 

Ar Draws 

1.  Yn ffraeo (6) 

4.  Arwerthiant  (6) 

9.  Llidiog (7) 

10.  Rhyddhau (5) 

11.  Hepian (9) 

12.  Cerrig mân (3) 

13.  Dull o siarad (4) 

15.  Twmpath (5) 

18.  Canu’n dawel (3) 

19.  Bwyta borebryd (9) 

21.  Rhan o bennod (5) 

22.  Y cyflwr o fyw allan o’r wlad 

(7) 

23.  Rhygnu yn y dannedd (6) 

24. Buddai (6) 

1  2  3  4 4 5  6  7 

      8       

9        10     

             

11          12   

     13  14  15    

 13 14      15     

16     20      16 17 

18    19      20   

             

21     22 22       

             

23       24      

Atebion Rhagfyr 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

I Lawr 

1. Ergyd â phenelin (6) 

2. Tymer (5) 

3. Ffrwyth bach (7)  

5.  Llwynog (5) 

6.   Cyfannu (7) 

7.   Negeseuon ber (6)  

8. Myfyrdodau (11) 

14. To bwnog (7)  

15. Cyfrif (7) 

16. Ennyd (6)   

17. Un sy’n trin tir i dyfu blodau (6) 

19. Ceisio cludiant (5) 

20. Un creulon (5) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 
Enillydd Croesair Rhagfyr - 

Ms A Jones, Abersoch 

M E M R Y N Y DD 5 S T C C 

A  I  M  T    I  A 

C O L O F N A U  T W Y N 

R  W  O  10  B  T  O 

E F R Y D  A  A  O  L 

LL    L 13 R 14 R 15 R  I 

 C Y F O E TH O G I A D  

E  M  N 20 E  E   16 P 

C R A F U  S 19 I N C I L 

S  N  S    N  A  A 

E B O L  D I E I TH R Y N 

I  D    A  O  I  E 

S A I L  C R Y N H O A D 

DIWRNOD  
SHWMAE SUMAE 

Hydref 15ed,  2014 
 

Yn gyntaf, diolch yn fawr i bawb 

weithiodd mor galed i ddathlu'r Gym-

raeg  yn 2013, roedd  llwyddiant y 

Diwrnod Shwmae Su’mae cyntaf erioed 

wedi ysbrydoli unigolion yn hen ac  

ifanc mewn cymunedau ar draws Gymru 

gyfan.   

   Lawnsiwyd y diwrnod am y tro cyntaf 

llynedd,  cofrestrwyd tua 120 o weith-

gareddau. Gwnaethpwyd fideo yn Sir 

Benfro, fflachmobiodd myfyrwyr a 

dysgwyr Aberystwyth; cynhaliwyd bore 

coffi mewn sawl cymuned a cynhaliodd 

sawl ysgol  di-Gymraeg diwrnod i 

ddathlu a hybu yr iaith.  Roedd gweith-

garedd Facebook a Twitter wedi llwy-

ddo i ledaenu y neges mor bell a'r 

Wladfa, cyraeddodd yr hashnod 

#Shwmaesumae tua 700,000 cyfrif ar y 

diwrnod, sy'n tipyn o gamp! Mae hyn i 

gyd wedi gosod cynsail da ar gyfer y 

dyfodol. 

   Felly beth am wneud yr un peth eleni 

eto a chofio annog pobl a chymde-

ithasau eraill yn eich bro/trefi/pentrefi i 

ymuno yn y dathlu. Gallwn ni lwyddo i 

ledaenu'r neges bod y Gymraeg i bawb 

ac annog cyfranogiad gan bawb beth 

bynnag yw eu gafael ar yr iaith. 

   Ymgyrch o’r gwraidd yw hon, ym-

gyrch bositif i hyrwyddo yr iaith, ac yn 

bennaf oll ymgyrch cynhwysol i ddod a 

Chymry rhugl eu Cymraeg, dysgwyr a 

Chymry sy'n ystyried eu Cymraeg yn 

“dalcen slip” at eu gilydd.  Mae’r modd 

y cydiodd y diwrnod yn nychymyg pobl 

wedi profi maint yr awch a’r ewyllys da 

sydd gan gymunedau Cymru tuag at yr 

iaith a’r hyn sy’n rhyfeddol yw nad 

oedd unrhyw nawdd yn gyrru’r ym-

gyrch, dim ond brwdfrydedd a'ch 

creadigrwydd CHI!.   

   Cofiwch gysylltu gydag unryw 

newyddion am eich cynlluniau er mwyn 

inni rhoi sylw priodol iddynt a chadw 

cofnod o beth sy'n digwydd ble. 

   Cadwch lygaid ar ein tudalen face-

book/ twitter/ gwefan 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

groups/502197179857025/?fref=ts 

@ShwmaeSumae  

http://www.shwmae.org 

https://www.facebook.com/groups/502197179857025/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/502197179857025/?fref=ts
http://www.shwmae.org/?p=22
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Ysgol Castellau 
(Lluniau tudalen 13) 

Ysgol Uwchradd 
Pontypridd 
(Lluniau tudalen 13) 

Gohebydd Ysgol:  Lauren Staple 

 
Llongyfarchiadau i Elliot Williams am 

ennill lle yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr 

Urdd. Bydd Elliott yn cynrychioli Ysgol 

Uwchradd Pontypridd a’r sir ddydd Sul, 

Ionawr 26, 2014. Pob Lwc Elliott. 

 

Cynhaliwyd cyngerdd Nadolig hyfryd yn 

Eglwys Santes Catherine Nos Iau 11 

Rhagfyr. Perfformiodd dros gant o blant yr 

ysgol caneuon Nadolig modern a 

thraddodiadol. Roedd yr Adran 

Celfyddydau Perfformio yn falch iawn o’r 

disgyblion a gymerodd rhan. 

 

Ddydd Mercher, 18 Rhagfyr cafwyd parti 

blynyddol yr ysgol ar gyfer pobl hŷn yr 

ardal. Trefnodd blwyddyn 12 ac 13 fwyd 

ac adloniant ar eu cyfer a threfnodd 

Creigiau Travel drafnidiaeth am ddim. 

Cafodd yr ymwelwyr amser arbennig a 

rhaid dweud diolch i Mrs Crozier am yr 

holl amser dreuliodd hi gyda’r disgyblion i 

helpu sicrhau fod y parti’n llwyddiannus.  

 

Croesawyd ymwelydd pwysig iawn i’r 

ysgol ddydd Iau 19 Medi. Daeth Carwyn 

Jones i’r ysgol i siarad â disgyblion o’r 

Adran Adeiladu. Yn mis Gorffennaf  2012 

aeth grwp o ddisgyblion o’r adran gyda’u 

hathro Mr Steve Jones i Mbale, Uganda i 

adeiladu ystafelloedd arbennig er mwyn i 

blant ardal Bubuto gael cysgu yn yr ysgol 

yna yn lle cerdded milltiroedd adre i’w 

cartrefi bob nos. Mae’r Prif Weinidog yn 

ymweld â Mbale ym mis Ionawr. 

 

Mae’r Adran Gymraeg wedi cael hanner 

tymor prysur iawn yn arwain at y Nadolig. 

Ddiwedd mis Hydref trefnodd Mr Growy 

barti Calan Gaeaf i ddisgyblion bl 7 ac 8. 

Yn dilyn hwn trefnodd barti Nadolig i 

ddisgyblion CA 3 i wobrwyo’r plant oedd 

wedi gwneud ymdrech arbennig gyda’u 

gwaith yn ystod y tymor. Ar ddiwedd y 

tymor trefnodd Mrs Jones daith sglefrio iâ 

i “sêr” blynyddoedd 8 a 9 i’w gwobrwyo 

nhw am eu gwaith caled yn eu gwersi. I 

orffen trefnodd Ms Thomas i’r chweched 

dosbarth a phlant mwyaf galluog a 

thalentog blynyddoedd 10 ac 11 fynd i 

weld perfformiad rhagorol Ysgol y Cymer 

o’r sioe gerdd boblogaidd “Annie”. Pleser 

hefyd oedd croesawu Dr Rhiannon 

Williams o’r Adran Gymraeg Broffesiynol 

ym Mhrifysgol De Cymru i’r ysgol i 

siarad â’r chweched dosbarth am ei 

phrofiad hi o ddysgu Cymraeg ac am 

gyrsiau a bywyd yn y Prifysgol.  

 

Yng nghanol mis Ionawr aeth grŵp mawr 

o ddisgyblion blwyddyn 12 ar daith gyda’r 

Adran Ddaearyddiaeth i Abertawe. 

Treulion nhw amser yng nghanol y ddinas 

yn gwneud arolwg am yr amgylchedd ac 

yn dadansoddi’r canlyniadau. Wedyn 

symudon nhw ymlaen i wneud astudiaeth 

o’r afon Ogwr wrth dilyn yr afon o 

Nantymoel  i lawr drwy Melin Ifan Ddu ac 

yn gorffen yn Aberogwrr. Dwedodd Mrs 

Farrow a Mr Barton bod y disgyblion wedi 

bod yn weithgar ac yn frwdfrydig iawn. 

 

Llongyfarchiadau i Milly Watts blwyddyn 

9 sy wedi cael ei dewis i chwarae pêl-

rwyd dros Gymru. 

 

Lles Plant ac Athrawon 

Cafwyd bore o hwyl a chystadlu brwd 

wrth i blant a staff yr ysgol chwarae 

gemau pêl-droed a phêl-rwyd yn erbyn ei 

gilydd.  Lwcus iawn bod Martyn Geraint 

wedi dod i ddyfarnu a chadw trefn ar 

bethau! 

   

Ysbyty Felindre  

Braf oedd croesawu yr enwog Jonathan 

“Jiffy” Davies  i’r ysgol i siarad am 

Ysbyty Felindre a’r daith feicio yn 

America i godi arian. Gofynodd y plant 

ystod o gwestiynau arbennig o dda iddo 

am ei yrfa fel chwaraewr rygbi, ei waith 

gyda’r BBC a’i rôl fel llywydd elusen 

Ysbyty Felindre. Yn dilyn ei ymweliad 

mae’r Cyngor Ysgol wedi dechrau trefnu 

taith feicio i godi arian tuag at Ysbyty 

Felindre. 

 

Cystadleuaeth Ysgrifennu Diwrnod T. 

Llew Jones  

Daeth Jane Davies un o lywodraethwyr yr 

ysgol i gyflwyno gwobrau i bob dosbarth 

yn dilyn Cystadleuaeth Ysgrifennu, 

Diwrnod T. Llew Jones. Y buddugwyr 

oedd  Sam Jones, Poppy Vanstone, Nia 

Vaughan, Mali Thacker Elliott, Daniel O' 

Dell, Annie Picton a Corey Thomas 

 

Noson Storïau 

Trefnodd Miss Goodwin noson storïau 

hyfryd i blant y Meithrin a Derbyn. Roedd 

naws hyfryd i’r noson wrth i nifer o’r 

athrawon ddarllen ystod o storïau Nadolig 

i'r plant a ddaeth nôl i'r ysgol yn eu 

pyjamas a 'oneses!' 

 

Band Heddlu De Cymru 

Croesawyd Band Heddlu De Cymru i’r 

ysgol a chafodd y plant lawer o hwyl yn 

chwarae rhai o’r offerynnau ac yn 

gorymdeithio gyda’r band! 

 

Côr yr Ysgol 

 Bu’r Nadolig yn adeg prysur i gôr yr 

ysgol wrth iddynt berfformio yng 

Ngwasanaeth Carolau Cymunedol Cyngor 

Llantrisant yn Ysgol Uwchradd 

Bryncelynnog a Gwasanaeth y Goeden 

Nadolig yn Eglwys Llantrisant. 

01443 407570 

www.menteriaith.org 

Croeso mawr i Einir Sion – prif 

weithredwr newydd Menter Iaith 

Rhondda Cynon Taf! 

Rydym yn gyffrous yma  yn y swyddfa i 

groesawu’r prif weithredwr newydd Einir 

Sion sydd yn cychwyn ar ei swydd 

newydd y mis yma. Pob lwc Einir! 

 

Sesiynau stori a chreu – Hanner tymor  

Chwefror 2014 

Os ydych chi’n edrych am rywbeth 

gwahanol i wneud dros wyliau hanner 

tymor dewch i fwynhau stori a gwneud 

ychydig o gelf a chrefft yng nghwmni 

staff Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. 

Gyda chrefft thema Dydd Gŵyl Dewi! 

(*Mae’r sesiynau yn addas ar gyfer plant 

oed Cynradd – Rhaid i bob plentyn ddod 

gydag oedolyn) 

   Cyfle i blant glywed stori Cymraeg a 

chreu rhywbeth arbennig i fynd adref. 

Byddwn yn ymweld â  llyfrgelloedd ar 

draws y sir. Edrychwch allan am yr 

hysbysebion. 

   Dilynwch Menter Iaith RhCT ar twitter 

a facebook neu gofynnwch am wybodaeth 

yn eich llyfrgell leol. 

 

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi  - Noson Gwis 

a Chân 

Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi  yng 

nghwmni Menter Iaith Rhondda Cynon 

Taf a’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion, 

Morgannwg. Cwis â thema Cymraeg gyda 

digon o phice ar y mân a cherddoriaeth 

gwerin. 

  Noson yn addas ar gyfer dysgwyr 

Cymraeg a siaradwyr rhugl (Am fwy o 

fanylion ynglŷn â lefel y dysgwyr 

cysylltwch ag Ifan Dylan ar: 01443 48

(2555)  ifan.dylan@decymru.ac.uk 

   Dyddiad a lleoliad i’w gadarnhau 

edrychwch allan am yr hysbysebion o 

fewn yr wythnosau nesa’. Dewch yn llu! 

   Am fwy o wybodaeth ewch i: 

www.menteriaith.org neu dilynwch ni  ar 

Twitter neu Facebook 

Llongyfarchiadau hefyd i ddau ddisgybl 

blwyddyn 7, Jasmine Simpson a Sophie 

Norman  am gael eu dewis fel rhan o 

sgwad pêl-droed De Cymru. Mae’r ddwy 

yn chwaraewyr talentog iawn a maen 

nhw’n chwarae dros dîm bel-droed 

merched Pontypridd dan 12 oed. 

http://www.menteriaith.org
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Ysgol Castellau (tudalen 12) 

Jasmine Simpson a Sophie Norman   

Elliot Williams  

Mr Carwyn Jones, Prif Weinidog, gyda Mr 

Steve Jones  Parti Nadolig CA3 

Ysgol Uwchradd Pontypridd (tudalen 12) 

Jonathan Davies yn ymweld  

Timau Pêl-droed a 

Phêl-rwyd 

Jane Davies yn cyflwyno gwobrau 

Cystadleuaeth Ysgrifennu, 

Diwrnod T. Llew Jones 

Band Heddlu De Cymru 

Perfformiadau Côr yr Ysgol 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Priodas Dros y Nadolig 

Llongyfarchiadau mawr i Manon Iorwerth 

(Pennaeth yr Adran Ddrama) a James 

Downes ar eu priodas ar Ragfyr yr 22ain, yn 

Hammet House (Castell Maelgwyn gynt), 

Llechryd, Sir Benfro.  Y morwynion oedd 

Myfi ac Ela. 

   “Roedd yn ddiwrnod bendigedig ac roedd 

y merched wrth eu bodd!” meddai Mrs 

Iorwerth.  “Dwi dim ond am ddefnyddio 

Downes tu fas i’r Ysgol – dwi ddim am 

gymhlethu pethau i’r disgyblion,” 

ychwanegodd. Dymunwn pob hwyl iddynt 

yn eu bywyd priodasol.   

 

Cynhadledd Bioleg 

Ddydd Mercher 20fed o Dachwedd aeth 

disgyblion Blwyddyn 13 Bioleg i 

gynhadledd Lefel A yng Nghaerdydd. 

Cafodd y diwrnod ei drefnu gan Fforwm 

Trawsffinol De-ddwyrain Cymru. Pwrpas y 

diwrnod oedd rhoi cyfle i’r disgyblion gwrdd 

â cyfoedion a chael cyfle i ddysgu mewn 

awyrgylch wahanol i’r ystafell dosbarth. 

Roedd tair sesiwn wahanol yn ystod y dydd, 

1) Resbiradeth – o dan ofal athrawon 

Plasmawr a Glantaf; 2) Yr Aren – o dan ofal 

athrawon Cwm Rhymni a Rhydywaun a 3) Y 

System Nerfol – o dan ofal athrawon Garth 

Olwg a Llanhari. Uchafbwynt y dydd oedd 

gwrando ar gyflwyniad Dr Emma Lane o 

brifysgol Caerdydd am ei gwaith ar y sustem 

nerfol a’r effaith mae cyffuriau yn cael ar ein 

ymenydd.  

 

Taith Addysg Grefyddol 

Yn ddiweddar, fe aeth criw ohonom i 

Ganolfan Bwdhaedd Caerdydd. Roedd y 

Bwdhyddion yn groesawgar iawn ac 

roeddynt yn hapus iawn i ni ymweld â’u 

safle sanctaidd hwy. Esboniodd y 

Bwdhyddion am y gwahanol fathau o farn a 

dysgeidiaethau roeddent yn eu dilyn. Yma 

roeddent yn dilyn Triranta. 

   Roedd yn ddiddorol gweld sut oedd y 

Bwdhyddion yn byw yn ein gwlad a sut 

oeddent wedi ymdopi ac addasu eu crefydd 

a’u bywyd er mwyn setlo yng Nghymru.   

  Ar ôl sgwrsio, aethon ni i’r ystafell cysegr 

lle cawsom amser i fyfyrio gyda Barbara yn 

ein harwain. I mi yr oedd yn amser o 

adlewyrchiad ond dywedodd rhai o’r grwp 

nad oeddent yn gallu ‘troi i feddwl am ddim 

byd.’ Roedd yn brofiad gwych – lot mwy 

diddorol na jest darllen am hyn mewn llyfr! 

Nia James Bl 12 

Chwaraeon 

Yn ystod mis 

Rhagfyr, clywodd 

Elis Watts (Bl 7) ei 

fod wedi ei ddewis ar 

gyfer Academi Dinas 

Caerdydd dan 12 

Oed. Mae wedi 

arwyddo cytundeb 

am flwyddyn ac y 

mae’n hynod o 

gyffrous am hyn, 

“Dwi wrth fy modd 

yn chwarae pêl-droed ac hoffwn barhau i fod 

yn chwaraewr pêl-droed proffesiynol yn y 

dyfodol,”  meddai Elis sy’n dod o Bentre’r 

Eglwys. 

   Mae Elis wedi bod yn chwarae pêl-droed 

gyda Llanilltud Fardre ers iddo fod yn bedair 

oed ac y mae’n mwynhau chwarae yn erbyn 

ei frawd Lucas (Bl 9) hefyd. 

   “Nawr fy mod wedi arwyddo gyda’r 

Academi, bydd rhaid i mi ymarfer bob nos 

Fawrth, bob bore Sadwrn ac efallai ambell i 

ddydd Iau tan 5 yh.” 

 

Taith Gelf 
Cafodd tua 30 o ddisgyblion y Chweched 

gyfle i ymweld â’r Amgueddfa Genedlaethol 

yng Nghaerdydd yn ddiweddar i weld yr 

arddangosfa ‘Land Art Exhibition’. 

  Yno fe welsant waith gan yr enwogion 

Richard Long a’r Teulu Boyle (1960au).  

Dywedodd Adam Faulkner, “Roedd yr 

arddangosfa’n ddiddorol iawn oherwydd yr 

holl amrywiaeth a welson. “ 

   Ychwanegodd, “Dysgais lawer wrth 

gerdded o gwmpas yr Amgueddfa oherwydd 

roedd yn wefreiddiol gweld sut oedd yr 

artistiaid wedi dehongli y gwahanol 

gategoriau. ” 

   Yn ôl Lauren Price, “Fy hoff ran i oedd 

gweld hen bethau wedi’u hail-gylchu i 

bethau newydd ac hardd iawn. Fe wnaethom 

ni ddychwelyd i’r Ysgol yn llawn syniadau!” 

 

Coedwig a Dŵr 

‘Coedwig a Dŵr’ oedd teitl cystadleuaeth 

ffotograffiaeth a drefnwyd gan ‘Comisiwn 

Coedwigaeth  Cymru’ .  Roedd y 

gystadleuaeth ar gyfer ffotograffwyr 

proffesiynol ac amatur o Gymru gyfan.  

Rydym yn falch i gyhoeddi taw Lauren Price 

(Bl 13) a enillodd yr ail wobr am ei llun a 

gymerodd ym Mharc Cenedlaethol 

Aberhonddu nôl ym mis Tachwedd. 

   Mae Lauren yn dilyn cwrs Celf a Dylunio 

(Ffotograffiaeth) Safon Uwch ac y mae’n 

gobeithio astudio Ffotograffiaeth yn yr 

Atrium yng Nghaerdydd cyn symud ymlaen 

i gael swydd yn y maes ‘Marchnata 

Gweledol’ i fusnesau. Fel gwobr, fe fydd 

Lauren yn derbyn £75 i wario mewn siopau 

ffasiwn a’i ffotograff wedi osod ar ganfas.  

 

Noson Garolau 

Nos Fawrth ola tymor y Nadolig cynhaliwyd 

noson garolau Ysgol Garth Olwg yng 

Ngapel y Tabernacl, Efail Isaf.  Roedd yr 

awyrgylch yn fendigedig o ddechrau’r noson 

hyd ei diwedd.  Gwelwyd talentau amrywiol 

ein disgyblion wrth iddynt ddarllen, canu, 

canu’r delyn a darllen yn ardderchog.  Fe 

ganodd côr y staff yn fendigedig hefyd. 

Diolch hefyd i’r disgyblion a fu wrthi’n 

brysur yn paratoi y mins peis! 

 

Dathliadau’r Nadolig 

Roedd bwrlwm anhygoel yng Ngarth Olwg 

cyn y Nadolig. Roedd dydd Mercher olaf  y 

tymor yn ddiwrnod elusen.  Roedd holl blant 

ac athrawon yr Ysgol yn eu siwmperi 

Nadolig ac fe gynhaliwyd Ffair Nadolig a 

disgo i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8.   

 

Telynorion Prysur 

Cyn y Nadolig, bu nifer o delynorion yr 

ysgol yn brysur yn perfformio. Ar Ragfyr 

5ed, rhoddodd Carys Preddy ac Ella Jones-

Iles (Blwyddyn 8) ddatganiad yn Eglwys 

Gadeiriol Llandaf yng Ngŵyl Garolau 

Rhondda Cynon Taf. Gwelwyd Nia Hughes 

(Bl 7) yn canu carol ar y delyn yn nathliad 

Telynau Morgannwg yn Theatr Soar, 

Merthyr ar yr 8fed o Ragfyr.  

   Bu nifer o delynorion Garth Olwg hefyd 

yn perfformio fel rhan o ensemble telyn y 

Sir, yn Amgueddfa Cymru ar Ragfyr 14eg. 

Eu henwau yw Elan Ogleby (Bl 9), Ella 

Jones Iles a Morgan Evans (Bl 8). 

   Yng nghyngerdd Nadolig yr ysgol yng 

Nghapel Tabernacl, Efail Isaf, cafwyd 

deuawdau telyn gan Branwen Roberts (Bl 

10) a Bethan Putterill ( Bl 9); Ella Jones Iles 

a Carys Preddy; Eleri Roberts(Bl 11) a 

Lauren Price (Bl 13).        

 

Gwaith Eco 

Casglwyd 95 bag i gyd, y cyfan yn pwyso 

290kg sydd yn rhoi cyfanswm o £174!  Da 

iawn i bawb a gofiodd ddod a hen ddillad i 

mewn. Diolch yn arbennig i Julie Barton (un 

o Lywodraethwyr yr ysgol) am drefnu. 

  Dawnsio yn y Gwaed  
(o dudalen 1) 

 Yn ôl Simon, “Wrth feirniadu, fe fyddai’n 

edrych mas am symudiadau llyfn mewn rhai 

dawnsfeydd a symudiadau mwy staccato 

mewn eraill.  Fe fyddai’n edrych yn fanwl ar 

draed y cystadleuwyr ac ar safle eu breichiau 

ac i ba gyfeiriad y bydd eu pennau yn 

edrych.” 

   A’r enillwyr? Pawb. Fe wnaeth pawb elwa 

o’r profiad ar ryw lefel neu’i gilydd.  A 

phwy oedd yn fuddugol ar y diwrnod? 

Rownd 1 

Bethan Gronow ac Amanda Jones 

Osian George ac Elen Barrar 

Victoria Andrews a Sian Locke 

Rownd 2 

Osian George ac Elen Barrar 

Bethan Gronow ac Amanda Jones 

Sarah Dunkerton a Samantha Chidgey 

Os hoffech chi wersi gyda Simon Pearson, 

ffoniwch 01443 690647 
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Ysgol Llanhari 

Gwaith Maes Daeryddiaeth Blwyddyn 9 

Y tymor diwethaf aeth blwyddyn 9 Ysgol 

Llanhari ar daith Ddaearyddol i adnabod 

llwybr yr afon Ogwr. Dechreuon ni yn y 

mynyddoedd i weld ffurfiad yr afon a ble 

mae’r holl beth yn dechrau. Aeth cwpwl o’r 

bechgyn lan at clogwyni mawr yn yr un man 

ag mae’r afon yn dechrau llifo. Ar ôl 

braslunio a cymryd nodiau aethon ni lawr at 

Nant y Moel. Cymeron ni nodiadau yma 

hefyd gan edrych ar effaith dynol yn ofalus. 

Ein trydydd safle oedd Melin Ifan Ddu. 

Roedd hwn yn safle diddorol gan bod pentre 

wedi ei adeiladu o gwmpas yr afon. Roedd 

llif eithaf cyflym yma hefyd. Ar ôl cael 

bwyd aethon ni i safle 4 sef Castell Ogwr. 

Gan ein bod bron a chyrraedd diwedd ein 

taith roedd yn tir yn wastad. Traeth 

Aberogwr  oedd y safle olaf ar ôl diwrnod 

prysur iawn.                   Rhys Rubery 9G 

 

Sioe Nadolig CYW 

Aeth disgyblion y Derbyn a Blwyddyn 1 i 

weld sioe Nadolig Cyw  yn Ysgol Howells 

yng Nghaerdydd.  Roedden nhw wrth eu 

boddau yn canu gyda’u hoff gymeriadau!   

Stori oedd hi am y cymeriad pluog hoffus 

(CYW) yn cuddio anrhegion pawb yn 

rhywle, ond yn anghofio ymhle! Aeth Dona 

Direidi, Ben Dant, Heulwen, Oli Odl a Huwi 

Stomp, yng nghwmni dau o gyflwynwyr 

Cyw, ati i geisio achub yr wŷl.    

   Teithiodd disgyblion y Feithrinfa a’r cyn-

feithrin i’r Rhondda i gael brecwast gyda 

Siôn Corn yng nghanolfan ‘Rymbl yn y 

Jyngl’ .    

 

Ein Sioe Nadolig 

Perfformiodd ein plant cynradd yn eu hail 

sioe Nadolig sef ‘Ditectifs ‘Dolig’. Stori 

oedd hi am bedwar ditectif ‘Dolig oedd yn 

ceisio dod o hyd i wir ystyr y Nadolig, 

genedigaeth Iesu Grist! Canodd y plant yn 

wych ac roedd eu hymddygiad ar y llwyfan 

yn glodwiw.  

 

Seren Blwyddyn 8   

L l o n g y f a r c h i a d a u 

enfawr i Celyn Lewis 

am ennill y Brif Wobr 

yng Nghystadleuaeth 

‘Star of Stage 2014’ yn 

erbyn cystadleuwyr  o 

dros Brydain gyfan. Ar 

ôl cystadlu a llwyddo 

mewn dwy rownd cyn 

y Nadolig, daeth Celyn 

yn fuddugol yn y rownd derfynol yn Theatr 

y Sherman yng Nghaerdydd ar y deunawfed 

o Ionawr am ei pherfformiad hyfryd o’r gân 

‘Quiet’ o sioe gerdd ‘Matilda’. Cafodd 

ganmoliaeth uchel iawn gan y pum beirniad 

gan gynnwys Connie Fisher a bydd nawr yn 

derbyn gwasanaeth asiant ar gyfer y dyfodol.  

Cadwch lygad amdani yn y West End yn y 

blynyddoedd i ddod!   

 

Diolch a Phob Hwyl! 

Diolch yn fawr i Miss Emma Rees sydd 

wedi bod yn gynorthwy-ydd yn Nosbarth 

Cadi Cwningen ers y Pasg, ac i ddymuno’n 

dda iddi yn y dyfodol.  Croeso nôl i Miss 

Tessa Ryan sydd yn dychwelyd i’r ysgol yn 

dilyn ei chyfnod mamolaeth; siwr y bydd 

plant dosbarth Cadi Cwningen wrth eu 

boddau yn gweithio gyda Miss Ryan. 

 

Ffrindiau Llanhari 

Braf oedd clywed bod Ffrindiau Llanhari 

wedi cyfrannu £1,000 tuag at brynu 

adnoddau i’r Cylch Meithrin a Ti a fi 

newydd a leolir ar safle Ysgol Llanhari.   

 

Y Chweched 

Rydym yn falch iawn o holl ddisgyblion y 

Chweched sydd wedi sicrhau cynigion gan 

amrywiol Brifysgolion ar hyd a lled y wlad; 

yn eu plith Ifan Jenkin, Prif Fachgen yr 

Ysgol sydd wedi cael cynnig lle i astudio 

Meddygaeth  yn  Rhydychen.  Mae llawer o 

waith caled o’u blaenau.  

 

Elusen y Ffilipinas 

Bu Blynyddoedd 9 a 10 yn cynnal bore 

sinema, bore coffi ac yn gwneud cardiau 

Nadolig i’w gwerthu er mwyn casglu arian 

tuag at Apêl y Ffilipinas. Aeth casgliad 

gwasanaeth Nadolig yr Ysgol at yr apêl gan 

godi cyfanswm o £546.93!  Diolch i bawb. 

 

Llangrannog 

Aeth criw o flwyddyn 8 i Langrannog ar 

ddechrau mis Rhagfyr. Mwynheuodd pawb 

mas draw. Diolch o galon i aelodau 

Blwyddyn 12, Joel Duffy, Jac Clements, 

Cassie Bosanko a Kate Lewis am eu gwaith 

diwyd fel Swogs, i Staff y ganolfan am y 

croeso gawsom ac i staff yr ysgol am eu 

hymroddiad. 

 

Cynhadledd Seicoleg 

Ar y 13eg o Ragfyr bu cyfle i ddisgyblion bl 

12 a 13 sy’n astudio Seicoleg fynychu 

cynhadledd Seicoleg yng ngwesty 

Treftadaeth y Rhondda. Trefnwyd y 

gynhadledd gan Fforwm Trawsffiniol De 

Ddwyrain Cymru a bu cyfle ar y diwrnod i 

gwrdd â myfyrwyr o ysgolion Cymraeg 

eraill sydd hefyd yn astudio lefel A Seicoleg. 

Gwahoddwyd aelodau o’r adran Seicoleg o 

Brifysgol Aberystwyth i arwain y diwrnod a 

chynnig amrywiaeth o sesiynau.  

 

Achub y Plant 

Cynhaliwyd diwrnod o wisgo siwmperi 

Nadolig yn yr Adran Gynradd er mwyn codi 

arian ar gyfer elusen Achub y Plant a 

llwydwyd i gasglu £63! Da iawn chi! 

Dilyn yr Afon Ogwr 

Casglu i elusen y Ffilipinas Siwmperi Nadolig 

Criw Llangrannog 
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Ponty yn cerdded ymlaen yn 
y BIC 

 
Yr unig glwb rygbi o Gymru sy'n parhau i herio mewn 

cystadleuaeth ryng-genedlaethol y tymor hwn yw... Pontypridd. 

   Wedi ymgyrch hynod o gystadleuol yn grwp dau Cwpan Prydain 

ac Iwerddon, a hwnnw ynddo'i hun yn grwp hynod o anodd, 

Pontypridd a hawliodd y safle uchaf gan symud ymlaen yn awr i'r 

rownd go-gyn-derfynnol. 

   Yn anffodus ni allodd yr un clwb Cymraeg arall efelychu camp 

Pontypridd yng Nghwpan Heineken, Cwpan Her Amlin na Chwpan 

Prydain ac Iwerddon. Bydd y fraint o gario'r faner genedlaethol 

ymlaen mewn cystadleuaeth ryngwladol yn un wrth fodd 

Pontypridd. 

   Roedd Ponty wedi eu gosod yn grwp dau Cwpan Prydain ac 

Iwerddon - y 'BIC' - ynghyd a Chymry Llundain, Albanwyr 

Llundain ac Academyddion Caeredin. Mae Cymry Llundain y 

tymor hwn yn dal eu lle ar frig Pencampwriaeth Lloegr, gydag 

Albanwyr Llundain yn glos y tu ôl iddynt, a'r ddau yn glybiau 

cwbwl broffesiynnol. Roedd y dasg o hawlio lle ar frig y grwp yn 

mynd i fod yn un anodd dros ben i'r 'Valley Commandos'. 

   Cychwynwyd yr ymgyrch mewn modd cadarnhaol ym mis 

Hydref gyda buddugoliaeth pwynt bonws o 13 i 53 yng 

Nghaeredin. Yr wythnos ganlynol croesawyd cewri Cymry 

Llundain i Heol Sardis, a Ponty yn ennill gêm galed a chystadleuol 

o 29 i 22. 

   Roedd dwy gêm gartref ac oddi cartref yn erbyn Albanwyr 

Llundain ar benwythnosau dilynnol i ddod. Wedi ennill o 27 i 20 ar 

eu tomen eu hunain, teithiodd Ponty i Richmond ar gyrion 

Llundain ar gyfer y gêm gyfatebol. Roedd grym pac yr Albanwyr 

yn rhoi Ponty tan gryn bwysau, ond bois y cymoedd yn barod i 

daro nol a gwrth ymosod trwy gydol y gêm. Colli fu'r hanes o 21 i 

26 ond gyda pwynt bonws gwerthfawr wedi ei gasglu. Yr un fu'r 

hanes wrth gwrdd unwaith eto a Chymry Llundain yn Stadiwm 

Kassam, Rhydychen, gyda Ponty yn colli o 26 i 23 ond yn sgori tri 

chais yn erbyn dau y tîm cartref ac unwaith eto yn hawlio pwynt 

bonws. 

   Ddydd Sadwrn 18fed o Ionawr daeth y gemau rhagbrofol i ben 

gyda Ponty gartref yn erbyn Caeredin ac Albanwyr Llundain yn 

erbyn Cymry Llundain. 

   Ar ddiwrnod stormus nad oedd yn addas o gwbwl i chwarae 

rygbi creadigol, daliodd Ponty at eu tasg a churo'r ymwelwyr o'r 

Alban o 43 i 0 gan sgorio chwe chais i hawlio pwynt bonws arall. 

Draw yn Richmond fe wnaeth Cymry Llundain ffafr enfawr a 

Ponty trwy guro Albanwyr Llundain o 18 i 21. Roedd y canlyniad 

hwnnw yn ddigon i sefydlu Pontypridd fel enillwyr y grwp, ar 

wahaniaeth pwyntiau yn unig o flaen Albanwyr Llundain. 

   Gall Pontypridd yn awr gamu ymlaen yn hyderus i rownd go-gyn

-derfynnol Cwpan Prydain ac Iwerddon, ond gan wynebu her 

enfawr yn erbyn clybiau o Loegr neu Iwerddon wrth wneud hynny. 

Bydd Ponty yn chwarae oddi cartref yn erbyn naill ai Leinster A, 

Morladron Cernyw, Leeds Carnegie neu Fryste yn y rownd nesaf. 

Am holl hynt a hanes Clwb Rygbi Pontypridd, galwch mewn i'r 

wefan: www.ponty.net  

Pontypridd yn trechu Caeredin yn y glaw. 

Noson Garolau Ysgol Gyfun Garth Olwg 


