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Côr Godre’r Garth yn 
croesawu’r deugain . . .  
ac arweinydd newydd  

 

Eleni mae Côr Godre’r Garth wedi bod yn 

dathlu 40 Mlwyddiant gyda chyngherddau, 

teithiau a chinio mawreddog. Yn ogystal 

mae’r côr wedi cael arweinydd newydd i 

ddilyn yn llinach Wil Morus Jones, Gareth 

Williams ac Eilir Owen-Griffiths.  

  Er mai ond ers cwta fisoedd y mae Steffan Huw Watkins yn 

arwain y Côr mae wedi gwneud ei farc yn barod. Daw Steffan 

yn wreiddiol o'r Fforest, Pontarddulais ond mae erbyn hyn wedi 

ymgartrefu yng Nghaerdydd. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol 
Dewi Sant, Llanelli, ac Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli ac yna i 

Brifysgol Caerdydd i astudio gradd cydanrhydedd yn y Gymraeg 

a Cherddoriaeth. Mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan allweddol 

o fywyd Steffan erioed ac mae wedi bod yn chwarae offerynnau 

ac yn canu ers cyn cof. Roedd yn un o'r aelodau a sylfaenodd 

Aelwyd y Waun Ddyfal lle dechreuodd arwain Côr Meibion yr 

Aelwyd, ynghyd â chynorthwyo fel is-arweinydd. Mae erbyn 

hyn wedi trosglwyddo'r awenau ond yn dal i ganu gyda 

Côrdydd. Cewch gyfle arall i glywed Côr Godre’r Garth yn eu 

Cyngerdd Nadolig yn Tabernacl, Efail Isaf, 7yh, 21 Rhagfyr. 

Roedd Dawnswyr Nantgarw wedi paratoi yn 

fanwl ac yn edrych ymlaen at daith arbennig i 

ddinas Mecsico dros hanner tymor yr hydref. 

Ond er gymaint oedd llwyddiant y daith roedd 

hedfan ar draws yr Iwerydd wedi dod â 

sialensau newydd i’r criw yn ôl Danny 

Grehan. 

   Roedd colli gwynt wrth ddringo’r chwe set o 

risiau i “stafell y dynion” yn arwydd bo fi 

ddim yn ffit! Neu felly o’n i’n meddwl, nes 

ffindo bod pawb arall yn diodde’r un diffyg 

anadl. Mae Dinas Mecsico yn eitha uchel i 

fyny (7400tr) ac felly roedd yr ocsigen yn brin 

- roedd y dawnsio’n mynd i fod yn sbort! 

Dyma yw’r atgof cyntaf sy’n dod i’r meddwl 

wrth feddwl nôl at daith Dawnswyr Nantgarw 

i Ddinas Mecsico dros hanner tymor hydref. 

Parhad tudalen 13 

Nadolig Llawen  
a Blwyddyn Newydd Dda 
 
Diolch arbennig i’n gohebwyr a’n dosbarthwyr  

am gynnal llwyddiant ein papur bro   

Dawnswyr Nantgarw  
ym Mecsico 

Dal Sownd 

Criw y sioe byrlymus a gyflwynwyd gan Ysgol Gyfun Garth Olwg 

Ysgol Llantrisant fu’n recordio CD arbennig yn y Bae 

Steffan Watkins  
Daeth Gwynfor a 

Siwan yn ail yn y 

gystadleuaeth dawnsio 

rhwng y gwledydd nos 

Sadwrn. 



2     Tafod Elái       Rhagfyr 2014 

Ysgol Gynradd  
Gymunedol Gymraeg  

Llantrisant 

Côr yr Ysgol 

Ar Dachwedd yr 11eg, fe aeth  Côr yr Ysgol i Ganolfan yr Urdd 

yng Nghanolfan y Mileniwm i recordio CD.  Canodd y plant yn 

wych – tipyn o gamp o ystyried fod naw o ganeuon i’w recordio 

mewn diwrnod!  Diolch o galon i Tim Edwards a’i dîm (James a 

Jim) ac i Wil Harry am drefnu’r diwrnod.  Rydym yn edrych 

ymlaen yn fawr at glywed y CD yn enwedig gan fod Côr Tadau’r 

Gymdeithas Rieni wedi recordio eitemau hefyd.  Bydd y CDs ar 

werth yn Ffair Nadolig yr ysgol ar y 4ydd o Ragfyr ac yn y 

gyngerdd carolau ar Ragfyr y 14eg. 

   Mae’r côr yn brysur iawn ym mis Rhagfyr.  Bydd y perfformiad 

cyntaf ar Ragfyr y 6ed yng Ngŵyl y Goeden Nadolig yn Eglwys 

Llantrisant am hanner dydd a’r ail berfformiad yng nghyngerdd 

carolau’r GRhA yn Eglwys All Hallows, Meisgin ar Ragfyr y 14eg 

am chwech yr hwyr.  Croeso cynnes i bawb. 

 

Diwrnod Plant Mewn Angen 

Ar ddiwrnod Plant Mewn Angen, fe ddaeth y disgyblion i’r ysgol 

wedi’u gwisgo yn eu dillad eu hunain ac roedd cyfle iddynt hefyd 

brynu eitemau Pydsi.  Codwyd y swm anrhydeddus o £645.65 a 

diolch i bawb am eu cyfraniadau hael. 

 

Bathdy Brenhinol 

Ar y 18fed a’r 21ain o Dachwedd fe ddaeth Lucy-Ann , Rheolwr 

Addysg a Dysgu’r Bathdy i mewn i’r ysgol i siarad gyda 

Blynyddoedd 3 - 6.  Roedd y disgyblion wrth eu boddau’n dysgu 

am yr hen arian oedd yn cael ei ddefnyddio cyn 1971! 

 

Staff Newydd 

Croeso i dri aelod newydd o staff fydd yn dechrau gyda ni yn y 

dyfodol agos, sef Miss Bethan Williams (sy’n gyn-ddisgybl yn yr 

ysgol), Miss Shanice Powell a Mr Nicky Williams, fydd yn 

cynorthwyo mewn gwahanol ddosbarthiadau 

 

Llongyfarchiadau! 

Llongyfarchiadau mawr i Mr Jones (Dosbarth 13) a’i wraig, ar 

enedigaeth mab bychan yn ddiweddar.  Croeso arbennig i Hari 

Siôn a gobeithio na fydd Mr Jones yn dioddef yn ormodol o 

nosweithiau di-gwsg dros y misoedd nesaf! 

 

Ymweliadau 

Fe drefnwyd llawer iawn o ymweliadau gan yr athrawon yn ystod 

yr wythnosau diwethaf.  Ar Dachwedd y 6ed fe aeth disgyblion 

Blwyddyn 5 i Ganolfan yr Hen Aifft yn Abertawe er  mwyn dysgu 

mwy am fywyd (a marwolaeth!) yn yr Hen Aifft.  Rhai o 

uchafbwyntiau’r dydd oedd gwisgo fel cymeriadau o’r Hen Aifft a 

mymieiddio model o’r corff dynol!  Ar Dachwedd yr 28ain fe aeth 

Blwyddyn 6 i @t Bristol er mwyn cymryd rhan mewn gweithdy ar 

ddeunyddiau.  Cyn diwedd tymor hefyd, bydd plant y 

dosbarthiadau Meithrin yn ymweld â’r Gerddi Botaneg,  disgyblion 

Blwyddyn 2 yn ymweld â Chapel Bethel, Pontyclun er mwyn 

cymryd rhan mewn gweithgareddau Nadoligaidd, a Blynyddoedd 3 

a 4 yn mynd i’r Amgueddfa yng Nghaerdydd er mwyn mwynhau 

gweithdy celf. 

 

Dathlu’r Nadolig 

Ar y 4ydd o Ragfyr, cynhelir Ffair Nadolig yr ysgol – yn y neuadd 

rhwng 5 a 7 o’r gloch.  Bydd yn gyfle i wneud rhywfaint o’ch siopa 

Nadolig, felly dewch yn llu!  Bydd cinio Nadolig i’r disgyblion a’r 

staff ddydd Gwener y 12fed ac mae pob dosbarth ar hyn o bryd yn 

ymarfer tuag at eu sioeau a’u gwasanaethau Nadoligaidd.  

Cynhaliwyd sioe’r Feithrin ar y 25ain o Dachwedd, y Derbyn ar y 

27ain, Blynyddoedd 1 a 2 ar y 4ydd a’r 5ed o Ragfyr a Gwasanaeth 

Carolau’r Adran Iau ar y 10fed a’r 11eg o Ragfyr yn yr Eglwys ym 

Meisgyn. 

Côr yr ysgol yn recordio’u CD  

Disgyblion Blwyddyn 5 yn mwynhau  

yng Nghanolfan yr Hen Aifft yn Abertawe. 
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Mae tymor yr Hydref wedi bod yn llawn 

prysurdeb a chyffro i blant Ysgol Evan 

James. 

 

Croeso cynnes i blant newydd y Feithrin 

sydd wedi setlo’n arbennig o dda erbyn 

hyn.  Braf yw clywed cymaint yn ymateb 

yn y Gymraeg ac yn mwynhau bywyd 

ysgol.  Roedd y prynhawn o “ganu 

campus” yn llwyddiant ysgubol.  Diolch i 

bawb a ddaeth i gefnogi plant ieuengaf ein 

hysgol. 

 

Buodd plant ein dosbarth Derbyn yn 

brysur yn cyfansoddi miwsig tân gwyllt. 

Yn ôl eich hathrawes gerddorol, mae yna 

sawl Handel yn eich plith!  Daliwch ati 

blantos! 

 

Yn gynnar  yn y tymor dathlwyd diwrnod 

Roald Dahl a diwrnod y Dot.  Braf oedd 

gweld ein plant wedi gwisgo fel 

cymeriadau enwocaf yr awdur gan 

gynnwys  Matilda, Charlie a’r Gwrachod. 

 

Am y tro cyntaf eleni, dathlwyd “Diwrnod 

y Dot” ar  15fed o Fedi.  Ysbrydolwyd y 

diwrnod gan y llyfr “The Dot” gan yr 

awdur Peter H Reynolds.  Mae’r llyfr yn 

dathlu ymdrech unigolion wrth iddynt 

greu “marc”. Mantra’r diwrnod oedd 

“gwnewch eich marc ac arhoswch i weld 

beth ddaw nesaf”. 

 

Cynhaliwyd etholiadau Cyngor Ysgol a 

Chyngor Eco yn ystod y tymor a hoffwn 

ddymuno pob lwc i’r etholedig rai wrth 

iddynt ymgymryd â’u dyletswyddau. 

 

Aeth blynyddoedd 1 a 2 i Sain Ffagan er 

mwyn dysgu am fywyd mam-gu ‘slawer 

dydd. Yn ogystal,  derbyniodd 

blynyddoedd 1 a 2  wahoddiad i ganu 

carolau ym Marc Treftadaeth y Rhondda.  

Pob lwc i chi blant a chofiwch alw heibio 

ogof Siôn Corn er mwyn dymuno Nadolig 

Llawen iddo! 

 

Aeth blynyddoedd 3 a 4 i Techniquest ble 

dysgwyd am y corff . Un o 

uchafbwyntiau’r diwrnod (yn ôl y plant) 

oedd dysgu am y system dreulio!  Yn wir 

roedd pawb wedi mwynhau mas draw 

wrth arbrofi ac ymchwilio yn y labordai. 

 

Daeth yr awdur Gwyn Morgan i ymweld â 

ni hefyd, yn bennaf i drafod cefndir ei lyfr 

penigamp “Dannedd Gosod Ben”.  Yn 

wir, cafwyd bore i’w gofio wrth wrando ar 

storïau digri Mr Morgan. 

 

Cafodd blwyddyn 5 brofiadau ysgrifennu 

arbennig gyda Dafydd Emyr gan ddod ag 

ambell chwedl Cymru'n fyw. Pleser ydyw 

gweld plant yn ymgyfarwyddo gyda'r 

Mabinogi. Mae blwyddyn 5 a 6 wedi 

gweithio gyda chynrychiolwyr o'r NSPCC 

i ddeall bod hawl gan bob plentyn i fyw 

bywyd hapus. 

 

Treuliodd blwyddyn 6 sawl diwrnod 

gwlyb ond llawn hwyl a sbri yng ngogledd 

Cymru yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn.  

Cyrhaeddodd bawb yn ôl yn flinedig ond 

yn wên o glust i glust.  Diolch i’r staff 

brwdfrydig a gweithgar a aeth gyda hwy. 

 

Cafodd blynyddoedd 5 a 6 ddiwrnod i’r 

brenin pan aethant i Ganolfan y Mileniwm 

i weld sioe “The Lion King”.  Hakuna 

matata! Da chi flwyddyn 6 am gyfrannu 

hefyd tuag at raglenni Cymru FM gan 

gyfweld â phlant eraill a dewis caneuon 

arbennig. 

 

Casglwyd £315 ar ddiwrnod Plant Mewn 

Angen.  Chwarae teg i chi blant am wisgo 

fel eich hoff archarwyr. Yn wir roedd yn 

wledd i’r llygaid. 

 

Roedd gwen o glust i glust ar wyneb pob 

plentyn o'r Dosbarth Derbyn i fyny at 

flwyddyn 4 yn y Panto Pws mewn Bŵts 

gan Martyn Geraint. Am hwyl a sbri! 

 

Mae rhieni ein hysgol wedi cymryd rhan 

mewn caffi sillafu. Mae'r ymateb wedi 

bod yn wych gyda phob rhiant yn 

gwerthfawrogi'r cyfle i weld sut mae'r 

athrawon yn dysgu a chefnogi sillafu'r 

disgyblion. 

 

Llongyfarchiadau gwresog i Amelia 

Hughes sydd nawr yn bencampwraig 

dawnsio neuadd Prydain.  Gobeithio cawn 

weld Amelia rhyw ddiwrnod ar “Strictly”! 

 

Cofiwch ymweld â wefan newydd yr 

ysgol am fwy o newyddion, 

www.yggevanjames.co.uk 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Evan James 

Diwrnod Plant Mewn Angen 

Gwersyll Glanllyn 
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TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Ffion yn parhau ei haddysg trwy 

gyfrwng y Gymraeg yng Nholeg 

Penybont 

Mae Ffion Davies yn gyn-ddisgybl Ysgol 

Gynradd Gymraeg Tonyrefail ac Ysgol 

Llanhari sydd erbyn hyn yn fyfyrwraig ar 

y cwrs Astudiaethau Plentyndod yng 

Ngholeg Penybont. Bu’r dosbarth yn 

ymweld â’r Pafiliwn ym Mhorthcawl i 

weld panto diweddaraf Martyn Geraint, 
‘Pws mewn Bwts’. Mae hi, ynghyd â 

Kimberley a Sophie, wedi llunio’r pwt 

bach isod. 

   Roedd  stori ‘Pws mewn Bwts’ wedi ei 

seilio’n fras ar y chwedl gydag 

ychwanegiadau doniol. Roedd y set a’r 

gwisgoedd yn lliwgar iawn a safon yr 

actio yn uchel. Roedd y caneuon a’r 

gerddoriaeth yn dda iawn hefyd ac roedd 

hi’n amlwg o ymateb y plant (ysgolion 

cynradd Ysgol y Ferch o’r Sgêr, Cynwyd 

Sant a Llanhari) eu bod wrth eu bod yn 

ymuno gyda rhai o’r caneuon. Efallai fod 

y stori braidd yn anodd i’w dilyn ar 

adegau, yn enwedig i blant iau, er hynny 

mwynheuon ni’n fawr iawn. Gaethon ni 

gyfle hefyd i gwrdd â Martyn Geraint ar 

ddiwedd y sioe ac rydyn ni’n gobeithio y 

bydd e’n dod i’r coleg i siarad gyda ni 

cyn bo hir.   Diolch i Mrs Davies a Mrs 
Charles am drefnu. (Llun tudalen 6) 

 

Busnes newydd Anti Jan 

Mae Jan Richardson, neu Anti Jan  i’r 

cenedlaethau o blant yn Nhonyrefail fu 

yn ei gofal yn y cyclch meithrin, wedi 

sefydlu busnes newydd.  Oherwydd 

salwch, bu’n rhaid iddi roi’r gorau i’w 

gwaith yn y cylch ac mae hi wedi troi at 

wau.  Mae’n gwau anrhegion bach difyr, 

fel y nod llyfr Sali Mali yn y llun, ac yn 

hapus i fynd â stondin i unrhyw ffeiriau 

sy’n digwydd yn yr ardal. Os hoffech 

wahodd Jan i’ch ffair chi, ebostiwch fi yn 

y cyfeiriad uchod a bydda i’n cysylltu â 

Jan ar eich rhan.  Gobeithio bod digon ar 

y gweill!! 

Criw Coleg 

Penybont yn 

ymweld â Pws 

mewn Bŵts  

www.mentercaerdydd.org 

029 20 689 888 

Cyrsiau Crefft Nadolig 

Bydd Menter Caerdydd yn cynnal dau 

gwrs crefft Nadolig i’ch paratoi chi ar 

gyfer hwyl yr ŵyl! I archebu lle ar unrhyw 

un o’r cyrsiau, cysylltwch â ni: 

sarajones@mentercaerdydd.org / 02920 

689888 

Addurniadau Nadolig Ffabrig - Dydd 

Sul, Rhagfyr 14, 1.30-5pm, Chapter, 

Treganna. Byddwch chi’n dysgu sut i 

greu: Torch, 'Baubles' ac Addurniadau i'r 

Goeden. £20 y pen, pris yn cynnwys 

deunyddiau, paned a mins pei! 

Addurniadau Nadolig Ffelt - Nos Sul, 

Rhagfyr 14, 5.30-9pm, Chapter, Treganna. 

Byddwch chi’n dysgu sut i greu: Torch 

Ffelt, Addurniadau Ffelt i'r goeden a 

Garlant Ffelt. £20 y pen, pris yn cynnwys 

deunyddiau, paned a mins pei! 

 

Hyfforddiant cyfrwng Cymraeg i 

Oedolion 

Chwilio am gwrs cymorth Cyntaf neu 

Hylendid Bwyd? Neu ydych chi’n delio â 

chwsmeriaid heriol neu angen cymorth 

gyda threigliadau? Mae’r Fenter wedi 

paratoi rhaglen o gyrsiau hyfforddiant ar 

gyfer y flwyddyn newydd gan gynnwys 

Cymorth Cyntaf, Delio ag Unigolion 

Heriol, Hylendid Bwyd, Warden Tân a 

Gloywi Iaith. Ewch i’r wefan i gofrestru, 

neu ebost angharad@mentercaerdydd.org | 

029 2068 9888 

 

Tymor newydd o gyrsiau Oedolion 

Bydd cyrsiau oedolion Menter Caerdydd 

yn ailgychwyn Ionawr 14eg. Bydd 

amrywiaeth eang o gyrsiau, gan gynnwys 

Eidaleg i Ddechreuwyr, Addurno 

Cacennau, Coginio, Ukulele: Lefel 2, 

Yoga, Zwmba, Pilates a llawer mwy. 

Mae’n bosib prynu tocyn anrheg ar gyfer y 

cyrsiau fel anrheg Nadolig, felly am ragor 

o  w yb o d a e t h ,  c y s y l l t w c h  â 

sarajones@mentercaerdydd.org, neu 

ffoniwch 02920 689888. 

 

Noson yn yr Happy Gathering i godi 

arian i Tafwyl 2015 

Noson o fwyd a chwmni da ym mwyty 

Tsieniaidd yr Happy Gathering, Treganna. 

Nos Fercher, Ionawr 21, 2015. 7.30pm. Y 

gobaith yw llenwi’r lle gyda chyfeillion a 

chefnogwyr Tafwyl a chodi swm da o 

arian ar yr un pryd! Pris y tocynnau yw 

£20 a bydd y bwyty yn paratoi bwydlen 

arbennig ar ein cyfer (dewis llysieuol ar 

gael trwy gysylltu â ni). Mae modd i 

grwpiau archebu tocynnau gyda’i gilydd.  

www.mentercaerdydd.org / dros y ffôn 

029 2068 9888 / neu drwy ebostio 

angharad@mentercaerdydd.org 

 

Cronfa Bwrw Mlaen 2014-15    

Mae Menter Bro Morgannwg wedi derbyn 

grant o £10,000 o Gronfa Bwrw Mlaen 

2014-15 Llywodraeth Cymru, a hynny i 

gefnogi sefydlu Gigs Bach y Fro yn ei 

blwyddyn gyntaf yn ogystal â datblygu’r 

elfen o hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth 

o’r Gymraeg ar draws y Sir drwy 

rwydweithiau digidol a phrint.  

 

Gigs Bach y Fro 

Cafwyd noson lwyddiannus tu hwnt yn 

lansiad ‘Gigs Bach y Fro’ ddiwedd mis 

Hydref, gyda gig yng nghwmni Al Lewis 

a Kizzy Crawford y Windsor Arms.   

 

Noson Gomedi 

yng nghwmni Daniel Glyn, Steffan Alun 

a Noel James Nos Wener 13 Chwefror 

2015  |  Gwesty’r Parc, y Barri  |  £7. 

Tocynnau: 029 2068 9888 / 

 ffion@menterbromorgannwg.org  

 

Cyngerdd Nadolig Menter Caerdydd 

6.30yh 21 Rhagfyr yng Nghlwb Rygbi yr 

Eglwys Newydd, Velindre Road, CF14 

2TH. £6 / £4 gyda 

Delwyn Sion, geraint Cynan, Bechgyn Bro 

Taf, Côr Plant Caerdydd, Band Ukele 

Menter Caerdydd.  

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
mailto:sarajones@mentercaerdydd.org
mailto:angharad@mentercaerdydd.org
mailto:sarajones@mentercaerdydd.org
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01443 407570 

www.menteriaith.org 

Llwyddiant Parti Nadolig y Porth  

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i Barti 

Nadolig y Porth  eleni ym Mharc 

Treftadaeth y Rhondda. 

   Diwrnod hyfryd unwaith eto a phawb 

wrth eu bodd gyda’r holl weithgareddau 

Nadoligaidd. Y  500 o fynychwyr yn ystod 

y dydd yn profi’r llwyddiant. 

Uchafbwynt y dydd i’r mwyafrif oedd y 

daith i ymweld â Siôn Corn yn ei ogof a 

pherfformiadau arbennig Martyn Geraint a 

sesiwn llawn hwyl a sbri  Ffa-la-la. 

   Hoffwn ddiolch yn fawr i Barc 

Treftadaeth y Rhondda, Ffa-la-la, Martyn 

Geraint, yr holl stondinwyr ac Ysgol 

Gynradd Gymraeg Evan James am eu 

cyfraniad gwerthfawr ar y diwrnod. 

   Rydym yn gwerthfawrogi eich 

cefnogaeth yn fawr. Croeso mawr i chi 

gyd ddod nôl blwyddyn nesaf! 

Ysgol Gynradd Dolau 

Traws-gwlad 

Rhedodd ein tîm traws-gwlad ar brynhawn 

Iau Hydref 16eg yn Ysgol Tonysguboriau. 

Daeth 30 o ddisgyblion i redeg yn y 4 ras a 

rhedodd pawb yn wych. Roedd merched 

Blynyddoedd 3 a 4 wedi cipio 1af, 2ail a 

3ydd yn eu ras nhw. Oni bai am gwymp cyn 

y llinell derfyn byddai 1af arall wedi cael ei 

hennill, ond cododd Kian Wilson i ddod yn 

ail.  Roedd bechgyn Bl 5 a 6 hefyd wedi 

ennill 2ail, 3ydd a 4ydd, a merched Bl 5 a 6 

yn ennill 4ydd a 6ed. Da iawn i bob un a 

gystadlodd a diolch i’r rhieni a ddaeth i 

gefnogi’r plant.  

 

Wythnos Fathemateg 

Roedd cyffro mawr ar draws yr ysgol yn 

ystod ein hwythnos Fathemateg. Dewisodd 

pob blwyddyn rhan wahanol o’r cwricwlwm 

i roi cyd-destun ar gyfer eu gweithgareddau 

Mathemateg, e.e. Celf, Daearyddiaeth, 

Gwyddoniaeth. Dechreuodd yr wythnos 

gyda sesiynau llawn hwyl gyda 

gweithgareddau a phosau gan y cwmni 

‘Happy Puzzle’. Daeth rhieni a pherthnasau 

o flynyddoedd 5 a 6 i mewn i’r ysgol er 

mwyn chwarae gemau bwrdd traddodiadol 

gyda’r plant. Diweddglo’r wythnos oedd 

pawb wedi’u gwisgo i fyny mewn 

gwisgoedd ag elfen o rif arnynt - gwelom 

sawl ‘Cownt’  a llwyddodd y rhedwyr 118 

gyrraedd yr ysgol hefyd! 

 

Gwasanaeth Cynhaeaf 

Ar Hydref 22ain aeth disgyblion yr Adran 

Iau i gapel Carmel yn Llanharan i ddathlu’r 

Cynhaeaf. Diolch yn fawr i’r Parchedig 

Tyson am ein croesawu ni i gapel Carmel ac 

adrodd stori i’r holl blant. Canodd y plant 

nifer o emynau a gwnaeth grŵp o blant roi 

negeseuon pwysig ynglŷn â’r Cynhaeaf. Fel 

ysgol, casglom tuag at y Banc Bwyd ym 

Mhontyclun a bydd llawer o’r rhoddion 

yna’n dod nôl i gapel Carmel i’w cael eu 

rhannu’n lleol. 

 

Ymweliad Tesco 

Yn ystod  y tymor diwethaf fel rhan o'n 

Hysgolion Iachus  ymwelodd  CA2 â'r Tesco 

lleol yn Talbot Green. Cafodd y plant eu 

cymryd o  amgylch y siop gan ddysgu am yr 

amrywiaeth o ffrwythau a llysiau ffres, 

cynnyrch llaeth a chig ffres sydd ar gael yna. 

Cawson nhw hefyd gyfle i flasu rhai o'r 

cynnyrch ffres oedd ar gael. Yna aeth y plant 

i mewn i'r Popty lle cawsant eu haddysgu am 

bobi gwahanol fathau o fara, ac yna i mewn i 

rewgell cefn lle maent yn storio’r bwyd! 

Mwynheuodd y plant  yn fawr iawn. 

Rygbi 

Aeth tîm rygbi 7 bob ochr draw i gaeau Y 

Ddraenen Wen i gymryd rhan yng ngŵyl 

rygbi ysgolion Pontypridd. Chwaraeodd y 

tîm yn wych gyda Hywel Leyshon, Adam 

Kinsey, Dylan Woolridge, Lewis Cogbill a 

Dyfan Krieger i gyd yn sgorio cais. Da iawn 

i bob un o’r chwaraewyr. 

 

Wythnos Ddarllen 

Cynhaliwyd ein hwythnos ddarllen yn 

gynnar eleni gydag wythnos o 

weithgareddau darllen cyffrous a llawn hwyl 

– gan gynnwys Llofruddiaeth yn y Llyfrgell, 

Helfa Drysor yn y goedwig, coginio, crefft, 

Caffi Darllen i bob dosbarth, Stori Amser 

Gwely i’r dosbarthiadau blynyddoedd 

cynnar, Profiad Arswydus i’r tadau eu 

meibion a llawer iawn mwy. Popeth er 

mwyn hybu darllen a daeth cannoedd o rieni 

i fwynhau’r gweithgareddau gyda’u plant. 

Diolch enfawr i’r staff am yr holl drefniadau.  

 

Yr Hwyaden Fach Hyll  

Ddydd Mercher Tachwedd 12fed, aeth plant 

Derbyn, Blwyddyn1 a Blwyddyn 2 i wylio 

perfformiad o’r ‘Hwyaden Fach Hyll’ yng 

Ngarth Olwg. Roedd y plant i gyd wedi 

mwynhau’r perfformiad, yn enwedig pan 

oedd y sgleinlwch yn cael ei daflu dros y lle. 

Roedd y plant i gyd wedi gadael yn wen o 

glust i glust. 

 

Plant Mewn Angen! 

Cefnogaeth ardderchog unwaith eto eleni 

gan y disgyblion a staff ar gyfer Plant Mewn 

Angen. Daeth pawb i’r ysgol wedi’u gwisgo 

fel ‘superhero’ – rhai traddodiadol a rhai 

newydd wedi’u creu. Wrth wisgo i fyny, 

cystadleuaeth ddawnsio a chwarae gemau 

gyda darnau 20 ceiniog cododd yr ysgol bron 

£410. Yn ogystal â hynny, cododd y Cyngor 

Ysgol £440 yn ychwanegol wrth werthu 

clustiau a nwyddau Pudsi! Felly – bron £850 

ar gyfer yr achos da. Diolch yn fawr i bawb a 

gyfrannodd.  

Côr yr Ysgol 

Y Tîm Rygbi 

Hwyl Plant Mewn Angen Ymweliad â Tesco 
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Yn ystod gwyliau Mis Hydref, wnaeth 20 person ifanc o ysgolion 

uwchradd Gymraeg Gartholwg, Llanhari, Rhydywaun a Cymer  

mynychu cwrs lefel 2 Arweinwyr Chwaraeon Cymunedol (CSLA)  a 

hefyd cwrs Cymorth Cyntaf. Roeddent wedi rhoi lan tri diwrnod o’u 

gwyliau hanner tymor ond roedd pawb wedi mwynhau ac wedi 

gweithio tuag at y ddau gymhwyster. Gyda’r cymwysterau yma mae’r 

disgyblion nawr yn gweithio o fewn clybiau cymunedol yr Urdd yn  

RhCT. Rydym yn ddiolchgar am eu hamser ac ymroddiad i’r Urdd. 

Dyma arweinwyr y dyfodol.  

   Am fwy o wybodaeth am glybiau chwaraeon yr urdd, cysylltwch â:- 

Jessica Stacey jessstacey@urdd.org  07917 270301 

Pencampwyr criced Creigiau dan 11, 13 a 15 oed. (Tudalen 14) 

Bedydd Elen Gwyn, merch fach Sally a 

Stuart Townson, a wyres Dilwyn a Marian 

Jones, Creigiau. (Tudalen 14) 

Elen Grug Mari Eleanor 

Dwy ferch fach i’r un teulu 

Tîm Macmillan Pontyclun a’r ardal 

Diolch i Gill Griffiths, Pentyrch  

Siwmper Nadolig Alex Jones  

i Achub y Plant  
Dilwen Davies yn arddangos trefnu 

blodau i Ferched Tabernacl  

(Tudalen 12) 

Detholiad o ‘Dan y Wenallt’ ar 

ddechrau sgwrs Jim Parc Nest i 

Ferched y Wawr. (Tudalen 9) 

mailto:jessstacey@urdd.org
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Gohebydd lleol: Eluned Davies-Scott 

 

Dwy ferch fach i'r un teulu. 

Ganwyd Elen Grug ar Fedi 16 yn ferch i 

Arwel a Rhian Davies. Mae Elen yn 

chwaer fach i Megan Alys Harri a Rhys. 

Wythnos yn ddiweddarach cyrraeddodd 

Mari Eleanor ar Fedi 23. Mae Mari yn 

blentyn cyntaf i frawd Arwel, Carwyn a'i 

wraig Veronique.  

   Cydymdeimlwn â Veronique a Glenys 

a Roy Davies Meisgyn, yn eu 

profedigaeth o golli Carwyn ym mis 

Tachwedd. 

 

Cydymdeimladau 

Bu Mervyn Griffiths, tad Danielle 

White, farw yn ddiweddar; fe 

gynhaliwyd ei angladd yn Amlosgfa 

Bangor ddydd Llun y 10fed o 

D a c h w e d d .   E s t y n n w n  e i n 

cydymdeimlad i Danielle, Gethin a Dora  

sy’n byw yn Brynsadler a hefyd y  teulu 

i gyd yn y Gogledd ac yn Newcastle. 

Mae Gethin yn fab i Margaret a Steve 

White. 

 

Peldroedwyr campus. 

Yn ddiweddar mae dau ddisgybl  YGGG 

Llantrisant, Gruff Morgan a Tomi Booth 

o Feisgyn, wedi bod yn cynrychioli 

ysgolion Rhondda Cynon Taf  yn y tîm 

pel-droed o dan 11oed.  Maent eisoes 

wedi chwarae yn erbyn Ysgolion 

Casnewydd ac Ysgolion Caerdydd a'r 

Fro. 

Dyma sylwadau Gruff: Mae'n grêt cael 

chwarae i Rhondda Cynon Taf a chael 

teithio i wahanol siroedd.  Mae tri 

ohonon ni o Ysgol Llantrisant wedi cael 

ein dewis felly mae'n braf nabod rhai 

eraill.  Dydyn ni ddim wedi teithio'n rhy 

bell eto ond dwi'n edrych mlaen at fynd i 

Abertawe.    

 

Merched Y Wawr, Tonysguboriau. 

Tlws newydd i ‘steddfod yr Urdd 2015 

Penderfynodd ein haelodau roi rhodd o 

£100 i Eisteddfod yr Urdd 2015. Yn ei 

lythyr o ddiolch, dywedodd Aled Sion 

fod ein cyfraniad yn cael ei ddefnyddio i 

wobrwyo cystadleuaeth Parti Cerdd Dant 

Bl 9 ac iau (Adran) ac fe fydd  Tlws 

Merched y Wawr Tonysguboriau yn cael 

ei gyflwyno i’r enillwyr. 

 

Ciniawa a Cwis 

Roeddem yn falch iawn fod ein pwyllgor 

rhanbarth wedi trefnu cinio i ddiolch i  

Gill Griffiths am ei chyfnod fel llywydd 

cenedlaethol Merched Y Wawr. Aeth 

nifer ohonm o’r gangen i’r Bear yn y 

B o n t f a e n  i  d d a n g o s  e i n  

gwerthfawrogiad o’i gwaith, yn enwedig  

ei chefnogaeth i ddysgwyr. 

   Er nad oedd  timau Tonysguboriau yn 

agos i’r brig yn noson cwis cenedlaethol 

MYW cawsom hwyl yn Gartholwg. 

Roedd timau Pontypridd a’r Bontfaen yn 

amlwg wedi bod yn ‘swotio’ ac fe fu’n 

rhaid iddynt ateb cwestiwn ychwanegol  

i weld pa un fyddai’n cael y marc uchaf 

yn y rhanbarth. Y Bontfaen gipiodd hi ac 

fe ddaethant yn drydydd yn 

genedlaethol. 

 

Edrych ar ôl y galon 

Sefydliad Y Galon Cymru yw prosiec 

Meryl Davies, Llywydd Cendlaethol 

Merched y Wawr 2014-16. Er bod y 

niferoedd yn lleihau rhwyfaint, clefyd 

coronaidd y galon yw’r achos unigol 

mwyaf o farwolaeth yng Nghymru gyda 

dros 6,000 o farwolaethau bob blwyddyn 

gyda  angina a methiant y galon yn 

achosi anabledd corfforol sylweddol i 

llawer mwy. I wella’n ymwybyddiaeth 

o’r problemau a’r dulliau cyfredol o 

ddelio gyda’r afiechyd, y mis yma 

cawsom noson yng ngwmni Dr Gethin 

Ellis, cardiolegydd ymgynghorol  

Ysbyty Frenhinol Morgannwg. 

   Mae Dr Ellis wedi bod yn gyfrifol am 

ddatblygu gwasanaeth cardiolegol lleol o 

safon uchel gan gynwys cael Nyrsys 

Arbenigol Methiant y Galon i weithio 

gyda’r tîm sy’n arbenigo mewn dulliau 

lle ddefnyddir  technoleg ac 

arbenigwiath mwyaf diweddar i ddelio 

gyda methiant y galon.Yn ddiweddar 

mae wedi bod yn troi ei sylw at 

agweddau cardiaidd o chwaraeon a 

meddygaeth ymarfer corff. 

   Roedd ei gyflwyniad yn ddiddorol a 

difyr ac mae aelodau’r gangen nawr yn 

gwybod beth yw ystyr MAMIL! 

   Edrychwn ymlaen at glywed llais Dr 

Ellis, gyda tadau eraill, fel aelodau’r côr 

sydd wedi recordio CD  gyda disgyblion 

Ysgol GGG Llantrisant. Treuliodd côr yr 

ysgol ddiwrnod yn neuadd recordio'r 

Urdd ym Mae Caerdydd, lle recordiwyd 

nifer o ffefrynau'r côr. Yn hwyrach bu 

criw o'r tadau yn recordio cân neu ddwy 

yn ogystal. Anrheg Nadolig perffaith! 

 

Gweithgareddau Elusenol ar gyfer 

sefydliad Macmillan  

Yng nghyfarfod Mis Tachwedd o Grŵp 

Cymorth Codi Arian Pontyclun a’r Ardal 

cafwyd ffigyrau diweddaraf yr ymgyrch 

leol – sef bron £16,000. Sefydlwyd y 

grwp lleol yn Ebrill 2013 ac mae’r 

aelodau yn rhoi o’u amser yn wirfoddol i 

drefnu gweithgareddau ac i ofalu am y 

blychau casglu welir o gwmpas yr ardal.  

Yn ddiweddar cafwyd Bore Coffi Mawr 

Macmillan yng nglwb rygbi Pontyclun a 

sesiynau casgliadau bwced yn Marks & 

Spencer a Tesco, Tonysguboriau. 

Dywedodd Edwina Clarke, cadeirydd y 

grwp fod ei llwyddiant aruthrol yn 

dangos parodrwydd y gymuned, 

sefydliadau a busnesau lleol  i gefnogi ei 

hymdrechion codi arian ar gyfer gwaith 

Macmillan. 

   Ar hyn o bryd mae’r grwp yn paratoi 

ar gyfer ei stondin ym marchnad Nadolig 

Pontyclun ar 6ed o Ragfyr  a Noson 

Lawen fydd yn cael ei chynal ar 17eg 

Ebrill 2015. Os hoffai unrhywun ymuno 

â’r grwp gallwch gysylltu ag Edwina 

Clarke ar 07710198617. 

 

Gohebydd  rhifyn Chwefror  - Eirlys 

Lamb    eirlys-lamb@talk21.com 

Diwrnod Siwmperi 
Nadolig Achub y Plant 

  
Mae Achub y Plant eisoes yn llawn 

ysbryd yr ŵyl ac wedi lansio ein prif 

ymgyrch codi arian eleni o’r enw 

Diwrnod Siwmperi Nadolig. 

   Bydd y digwyddiad eleni yn cael ei 

gynnal ddydd Gwener 12 Rhagfyr ac 

rydym yn gweithio’n galed i sicrhau y 

bydd yn ddiwrnod i’w gofio. Mae’n 
gyfle gwych i chi gael mymryn o sbort a 

sbri Nadoligaidd a chodi arian i helpu 

plant o bob cwr o’r byd ar yr un pryd. 

   Mae’r syniad yn syml: i gael pawb at ei 

gilydd ar 12 Rhagfyr i wisgo siwmper 

wlân, glyd ac i gyfrannu £2 yr un i 

Achub y Plant.  

   Eleni bydd miliynau o bobl ar hyd a 

lled y DU yn ymuno gyda’u siwmperi 

gwlanog a byddem wrth ein bodd petai 

eich darllenwyr chi yn ymuno â ni.  
   Gal lwch gofrest ru  nawr ar 

www.christmasjumperday.org ac fe 

wnawn anfon pecyn codi arian atoch yn 

l lawn o  syniadau  a r  gyfer 

gweithgareddau creadigol a ryseitiau i 

sicrhau y bydd eich Diwrnod Siwmperi 

Nadolig chi yn llwyddiant.  

   Os hoffech becyn gwybodaeth codi 

arian yn y Gymraeg cysylltwch gydag 

Eurgain Haf neu Lois Eckley ar 02920 

803 260 neu 
 e.haf@savethechildren.org.uk neu 

l.eckley@savethechildren.org.uk. 

   Bydd yr holl arian a gesglir yn mynd 

tuag at ein gwaith yn helpu plant mwyaf 

bregus y byd, felly byddem yn 

ddiolchgar iawn o dderbyn eich 

cefnogaeth. Os hoffech fwy o 

wybodaeth, croeso i chi gysylltu a 

byddem yn hapus iawn i fod o gymorth.  

 Yn gywir 

 Eurgain Haf a Lois Eckley 
Rheolwyr y Cyfryngau a Chyfathrebu 

Achub y Plant-Cymru 

http://uk-mg-bt.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=blue&bn=54_9552&s=0&isFresh=1&bucketId=0&stab=1381869177065
http://www.christmasjumperday.org
mailto:e.haf@savethechildren.org.uk
mailto:l.eckley@savethechildren.org.uk
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NADOLIG   

Y  P L
ANT 

Yr ail wythnos gan Rhiannydd Reynolds: 

Johannesburg 

Roedd pawb yn flinedig ar ôl teithio ers 

oriau cynnar y bore i'r Mabula Game Lodge 

lle byddem yn treulio un noson. Roedd hwn 

yn brofiad bythgofiadwy. Ar y pryd teimlais 

fy mod i yn breuddwydio wrth feddwl 

byddwn yn gweld anifeiliaid gwyllt. Aethom 

ni mas ar y daith mewn sawl jîp lle gwelsom 

ni sawl anifail gwyllt. Ar ôl hynny cawsom 

weld perfformiad o ddawnsio traddodiadol a 

chyfle i flasu bwydydd ‘brai’ traddodiadol. 

Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain a 

chasglodd pawb o gwmpas y tân i gynhesu. 

   Y bore nesaf roedd rhaid i bawb ddeffro’n 

gynnar, er mwyn cael gweld y Llewod. 

Gadawsom am ein saffari am hanner awr 

wedi chwech y bore. Yn ystod y daith o 

ddwy awr a hanner mas ar y jîps, gwelsom ni 

sawl anifail gan gynnwys llewod, sebra, 

jiráff, rhino a hippo. Roedd pawb yn drist 

wrth adael y Game Lodge a chysglyd o 

ganlyniad i godi’n gynnar. Ond roedd angen 

llawer o egni ar gyfer taith y Canopi 

ysblennydd Ysterhout Kloof. Roedd hwn yn 

antur unigryw wrth i ni  deithio’n igam-

ogam ar wifrau o un platfform i'r llall dros 

glogwyni. 

   Ar ôl y daith Canopi roedd taith hir i'r 

gwesty nesaf yn Pretoria lle byddem yn 

treulio dwy noson. Am weddill y dydd roedd 

gan bawb amser i ymlacio neu i rai nofio yn 

Lliwiwch y llunIAU 

Sul 14 Rhagfyr, 8.00yh: Cyngerdd Nadolig 

gyda Catrin Finch (Tocynnau: £5) 

Sul 21 Rhagfyr, 8.00yh: Nadolig yng 

ngolau’r Gannwyll (Tocynnau: £15) 

Noson hwyliog gyda cherddoriaeth 

Nadoligaidd gan Gerddorfa Siambr Cymru 

wedi ei gyflwyno ac arwain gan Alwyn 

Humphreys. 

 

Gwener 30   Ionawr, 8.00pm: Aur Cymru – 

noson ddwyieithog o Farddiniaeth, Cerdd a 

Drama (Tocynnau £10) 

Gwener 20ed Chwefror, 8.00yh: Classical 

Café (Tocynnau: £10/£12.50/£15) 

Sul 7ed Mawrth, 8.00yh: Huw Chiswell 

(Tocynnau: £7.50, £10) 

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

y pwll oer iawn yn y gwesty. Ar y dydd 

Sadwrn aethom i barc thema Gold Reef City. 

Dydd Sul ymlaen â ni i bentref diwylliannol 

Lesedi, lle cawsom ni ein harwain o amgylch 

y pentref a dysgon ni lawer am 

ddiwylliannau gwahanol Affrica. Roedd 

pawb wedi mwynhau sioe a oedd yn 

cynnwys canu a dawnsio traddodiadol ac 

wedi cael pryd o fwyd blasus traddodiadol. 

    Ar ôl prynu anrhegion wedi eu creu â llaw 

gan y bobl leol teithiasom i Ysgol Uwchradd 

Allen Glen i gwrdd â’r teuluoedd oedd yn 

rhoi llety i ni. Roedd yn brofiad gwych i aros 

gyda’r teuluoedd i flasu ei ffordd o fyw. 

Roedd y teuluoedd i gyd mor garedig ac yn 

rhoi croeso cynnes i ni wrth adael i ni aros 

yn eu tai. 

   Y bore nesaf aethom i'r amgueddfa 

apartheid sy’n adrodd hanes bywyd yn Ne 

Affrica ac wedyn yn ôl i Ysgol Uwchradd 

Allen Glen i chwarae gemau olaf y daith. Ar 

ôl gemau hynod o agos collasom ni'r ddwy 

gêm. Cawsom ni groeso cynnes a chyri 

bendigedig ar ôl y gêm a chyfle i 

gymdeithasu a gwneud ffrindiau am fywyd.    

   Y bore nesaf roedd rhaid ffarwelio â’r 

teuluoedd ac yna ymlaen i'r Konka Camp. 

Byddem yn treulio ein diwrnodau olaf yma 

yn mwynhau gwneud gweithgareddau tîm yn 

yr awyr iach. Dechreuom trwy wneud 

‘icebreakers’  ac yna ‘zip line’ dros lyn. 

Roedd y Konka camp yn dod a phawb yn nes 

trwy wneud gweithgareddau lle'r oedd angen 

ymddiried yn eich ffrindiau o  gaiacio i  we 

copyn. Uchafbwynt oedd neidio bant o’r 

bont i mewn i'r llyn, gan gynnwys Mr 

Davies a Rhys yn dal dwylo! 

   Treuliwyd y noson olaf yn chwarae 

drymiau a chanu Calon Lan a Hen Wlad fy 

Nhadau o gwmpas y tân, a mwynhau bwyta 

a rhostio marshmallows ar y tan . 

    Diwrnod trist olaf gan fod neb eisiau 

mynd adref .  Bu’n daith fythgofiadwy ond 

roedd ein hamser wedi dod i ben ar ôl 

deuddeg awr o deithio, cyrraedd yn ôl yn 

Heathrow.  Hoffem ddweud diolch mawr i 

Mr Davies a Mr Roberts am drefnu taith 

eithriadol yma ac  i Mrs Davies a Mrs 

Reynolds am ddod gyda ni. Diolch yn fawr, 

Baie Dankie. 

   D i l yn wc h  Y s g o l  L l a n h a r i  a r 

Trydar:twitter.com/YsgolLlanhari i weld 

mwy o luniau ac am y newyddion 

diweddaraf o’r ysgol. 

Taith Pêl-rwyd a Rygbi i 
Dde Affrica 

Ysgol Llanhari  
(parhad o rifyn Hydref)  

http://www.acapelaconcerts.com/cy/concert/christmas-by-candlelight-nadolig-yng-ngolaur-gannwyll/
http://www.acapelaconcerts.com/cy/concert/christmas-by-candlelight-nadolig-yng-ngolaur-gannwyll/
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

Cyngerdd Nadolig 

Côr Godre’r Garth 

7.00yh Nos Sul, 21 Rhagfyr 2014 

Tabernacl, Efail Isaf 

Plaid Cymru Etholaeth Pontypridd 
  

Noson Codi Arian  
Ymgyrch 2015 

 
  

Revue y Blaid  
gyda  

Colin Palfrey, Lindsay Whittle,  
John Taylor a Phil Bevan  

  
 

7.30yh Nos Wener  12 Rhagfyr 2014  
 yng Nghlwb y Bont, Pontypridd 

Tocynnau: £10 neu £5 consesiwn 
 

Am fwy o wybodaeth emyrwilliams@plaidcymru.org 

Osian Lewis  
Ymgeisydd San Steffan 

Merched y Wawr 
Cangen y Garth 

(Llun tudalen 6) 
 

Ein gwestai fis Tachwedd oedd James 

Jones neu Jim Parc Nest yn ôl teitl ei 

hunangofiant. Ac yntau newydd gyhoeddi 

ei addasiad newydd o Under Milk Wood 

gan Dylan Thomas daeth i godi cwr y llen 

ar y broses o fynd i'r afael â'r dasg. Er 

mwyn creu naws briodol ddechrau'r noson 

gwahoddwyd parti llefaru Hannah Roberts 

i gyflwyno detholiad o Dan y Wenallt a 

chafwyd cipolwg ar rai o gymeriadau brith 

Llaregyb. 

   Mae'n debyg i James Jones gael ei 

gyfareddu gan lenyddiaeth Dylan pan yn 

fardd ifanc ac i'w waith greu cryn argraff 

arno. Pwysleisiodd gymaint fu'r iaith 

Gymraeg yn rhan o gynhysgaeth y Dylan 

ifanc a dreuliai gymaint o amser gydag 

aelodau'r teulu yn ardal Gymraeg Llangain 

ac a fu'n byw am gyfnod yng 

Ngheinewydd lle siaredid Cymraeg gan 

fwyafrif y trigolion. Yn anorfod felly 

byddai'r Gymraeg yn rhan annatod o wead 

y cymunedau cyfarwydd i Dylan ac yn 

iaith ddigon naturiol i'r cymeriadau a 

bortreadir ei llefaru.      

   Penderfynodd mai tafodiaith Shir Gâr 

fyddai gan y cymeriadau ac onid o fewn ei 

ffiniau y lleolwyd y dref ddychmygol, 

Llaregyb? Yn ogystal pwysleisiodd mor 

bwysig oedd hi i 'garco' tafodieithoedd a 

bod gan wahanol ieithoedd eu 

rhagoriaethau. Yn Saesneg ceir y llinell 

'Time passes. Listen. Time passes.' 

ond gymaint yn fwy effeithiol  yn 

Gymraeg 

'Mae amser yn cerdded. Clywch. Clywch 

gerdded traed amser.' 

   Wrth drosi 

'Mrs Floyd and Boyo talking flatfish.' ei 

ddehongliad o 'flatfish' oedd rhyw siarad 

diwerth a'r gair yn ei dafodiaith oedd 

'fflwcs'  a chafwyd 

   'Mrs Floyd a Dai di-ddim yn trafod 

fflwcs.' 

   Darganfu James Jones yn ddiweddarach 

mai'r gair a ddefnyddid yn ardal Llansaint 

am 'flatfish' oedd 'fflwcs'. A wyddai Dylan 

hyn? 

   Ceir ambell linell o gynghanedd yn 

Under Milk Wood. Mae'n agor â llinell o 

gynghanedd Lusg 

'  To begin at the beginning' 

   Teimlai y dylai'r trosiad cyfatebol fod 

mewn cynghanedd ond methodd gyda'r 

addasiad cyntaf. Hepgorodd y frawddeg! 

Yna atgoffwyd ef am yr ymadrodd a 

fodolai yn ei dafodiaith 'y dechrau'n deg' 

ac wele'r frawddeg agoriadol 

'A dechrau yn y dechrau'n deg' 

    Yn sicr nid cyfieithiad sydd gennym 

ond yng ngeiriau James Jones ei hun -

'fersiwn arall o Under Milk Wood'. Ein 

braint  yw cael clywed  cymeriadau'r 

ddrama unigryw hon yn siarad Cymraeg. 

   Diolch Jim am Dan y Wenallt a diolch 

am noson ddifyr yn datgelu peth o  hynt 

cyflawni'r orchest. 

Wrth grwydro Maes y Genedlaethol y 

llynedd cefais fy hun yn annisgwyl mewn 

sgwrs gyda menyw oedd am wybod a 

oeddwn yn gwybod am hanes ei mab oedd 

yn wyddonydd. Gyda hyn, fel petai’r cyfan 

wedi’i sgriptio ar gyfer drama, dyma’r mab 

yn ymddangos ac yn adrodd ychydig o’i 

hanes. Bachais ar y cyfle i’w wahodd i 

ddod atom a chael ymateb parod 

cadarnhaol. 

   Brodor o Gwm Gwendraeth, disgybl yn 

Ysgol Uwchradd Tregŵyr, myfyriwr 

meddygaeth yng Nghaergrawnt, meddyg 

yn Ysbytai Hammersmith a Clatterbridge a 

nawr yn Ymchwilydd Oncolegol yn 

Ysbytai Prifysgol Rhydychen ac yn 

ymwelydd yn CERN, Genefa. 

   Dyna gefndir ein cyfarfod diwethaf ar 

Dachwedd 17eg, pan ddaeth Dr. Bleddyn 

Jones i draethu ar y testun:Triniaeth Pelydr 

Proton ac Ionau Positif: Manteision ac 

Anfanteision. Dulliau trin canserau oedd 

dan sylw, gyda chyfeiriadau at nodweddion 

pelydrau proton a phelydrau-X. Yn sail i 

bob math o sganio mae cynnyrch 

peiriannau sy’n creu gronynnau o egni 

uchel a all dreiddio i  berfeddion corff 

dynol at leoliad penodol y drwg, gan 

ddifa’r drwg ond cadw’r da. Er mwyn 

ceisio sicrhau bod cleifion nid yn unig yn 

cael rhyddhad o salwch ond yn gallu 

mwynhau peth o’r bywyd da. 

   Cafwyd peth dealltwriaeth o’r her i 

wleidyddion sy’n gorfod penderfynu ar 

wariant enfawr o arian a dewis pa beiriant 

i’w brynu gan wybod y bydd rhaid i’r 

peiriant hwnnw weithredu am ddegawdau, 

er mwyn cael gwerth am arian. Un agwedd 

nad oeddwn i wedi sylweddoli yw  nad oes 

cyfraith yn cyfarwyddo’r meddygon hyn; 

rhaid ymddiried i feddygon y rhyddid i 

fentro’n gyfrifol. 

   Byddwn yn cyfarfod nesaf ar y 19eg o 

Ionawr. 

Ysgol Pont  
Sion Norton 

 
Bore Coffi 

Diolch i bawb a gefnogodd y bore coffi 

Macmillan. Bu’r plant wrth eu boddau yn 

gweini i deuluoedd, ffrindiau a 

chymdogion yr ysgol. Codwyd bron £500!  

 

Plant Mewn Angen 

Trwy wisgo dillad nos a ‘onesies’, codwyd 

£325.  Diolch i bawb am eu cyfraniadau. 

 

Sioeau Nadolig 

Mae pawb wedi bod yn brysur iawn yn 

ymarfer ar gyfer y sioeau Nadolig. 

Cofiwch: 

Y Feithrin- 9/12/14 a 10/12/14 10am yn 

neuadd yr ysgol. 

Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 - 8/12/14 am 

1:30pm a 9/12/14 am 5pm yng Nghapel 

Coedpenmaen. 

Adran Iau- 10/12/14 a 11/12/14 am 6pm 

yng Nghanolfan Gymunedol Glyn Coch. 

Pob lwc i bawb!! 

 

Ailgylchu 

Bu ADA Recycling yn siarad gyda’r 

Adran Iau yn ddiweddar am bwysigrwydd 

ailgylchu. Cofiwch y rheolau: Gwrthod, 

Lleihau, Ailddefnyddio, Trwsio ac 

Ailgylchu! 

 

Disgo Calan Gaeaf 

Diolch i Ffrindiau Pont Sion Norton am 

drefnu’r disgo Calan Gaeaf. Cafwyd 

llawer o hwyl  ar y ddwy noson tra’n codi 

arian i’r ysgol.  

mailto:emyrwilliams@plaidcymru.org
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Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n 

falch o gyhoeddi bod dros 100,000 

tudalen newydd wedi eu hychwanegu i 

adnodd Papurau Newydd Cymru Ar-

lein. 

 http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk 

   Mae Papurau Newydd Cymru Ar-lein 

yn adnodd ar-lein di-dâl gan Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru lle gallwch 

ddarganfod miliynau o erthyglau o 

bapurau newydd hanesyddol o gasgliad 

cyfoethog y Llyfrgell. 

   Mae Papurau Newydd Cymru Ar-lein 

yn caniatáu i chi chwilio a chael 

mynediad i dros 725,000 tudalen o dros 

115 cyhoeddiad papur newydd sy’n 

mynd i dyfu i dros 1 miliwn o 

dudalennau wrth i fwy o gyhoeddiadau 

gael eu hychwanegu yn ystod 2014. 

   Mae’r diweddariad newydd yn 

cynnwys Y Tyst, Welsh Gazette a 

Herald of Wales, heb anghofio 

rhifynnau cynnar Seren Gomer (1814-

1815), y papur wythnosol cyntaf 

Cymraeg ei iaith cafodd ei sefydlu gan 

Joseph Harris ym 1814. 

  Ariennir Papurau Newydd Cymru Ar-

lein yn rhannol gan Gronfa Buddsoddi 

Cyfalaf Strategol a’r Gronfa Ddatblygu 

R a n b a r t h o l  E wr o p e a i d d  d r wy 

Lywodraeth Cymru. 

Papurau Newyd  
Ar-lein 

Gwersi Nofio yr Urdd 
Pob dydd Mawrth  

(yn ystod tymor ysgol yn unig) 
 

Oed 4 – 11 
16:30  -  18:30 

Pob sesiwn yn 30 munud 
Yn Ysgol Bryncelynnog, Beddau 

Pris £17.50 am 5 wythnos 
Neu £35 am 10 wythnos 

 
Bydd angen i chi gysylltu â ni i gofrestru 
ar gyfer slot, a fydd yn cael ei benderfynu 

yn ôl oedran a gallu. Bydd yr wythnos 
gyntaf yn wythnos asesu, a allai olygu 

fydd amser slot ar gyfer yr wythnos 
canlynol yn newid. 

Am fwy o wybodaeth a chofrestru 
cysylltwch â 

Helen Williams-Couch. 
helenw@urdd.org   07976003358 

www.urdd.org 

Erthyglau a straeon  
ar gyfer rhifyn mis Chwefror 

i gyrraedd erbyn 
22 Ionawr 2015 

 

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  
 

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 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

Bore Coffi i’r dysgwyr  
yng Nghaffi Leekes, Tonysguboriau,  

bob dydd Gwener am 11 y bore. 
Croeso cynnes i chi ymuno â’r criw. 

CYMDEITHAS GYMRAEG 
LLANTRISANT A’R CYLCH  

 
Nos Wener, 12 Rhagfyr, 7yh 

Cinio Nadolig 
New House Country Hotel, Thornhill 

Nos Fawrth, 30 Rhagfyr, 7.30yh 
‘Lion King’ Canolfan Y Mileniwm  

Manylion:  01443 218077  

Cangen y Garth 

‘Bwydydd Nadoligaidd’  -  
Siân Bassett                                           

8yh Rhagfyr 10fed  
Bethlehem, Gwaelod y Garth                              

                                                                                                                                                                                                                         
‘Atgofion Pontrhydyfen’  - 

Wil Davies  
8yh Ionawr 14eg     

Y Ganolfan, Efail Isaf 

Cangen Tonysguboriau 

Dathlu’r Nadolig gyda  
Côr Yr Einion 
Rhagfyr 10fed 

Cardiau croesbwyth ar gyfer 
Dydd Santes Dwynwen gyda 

Marian Evans 
Ionawr 21ain 

Y Pafiliwn, Tonysguboriau 

Rhagor o fanylion:   

01443 202093 / 01443 203729 

CLWB Y 
DWRLYN 

Swper Nadolig 
7yh Nos Fercher Rhagyr 17 yn  

De Courcey’s, Pentyrch 

 

Canu Carolau 
6.30yh Nos Lun, 22 Rhagfyr  

yng Nghreigiau 

 

Canu Plygain 
7yh Nos Iau Ionawr 8ed. 

Eglwys Pentyrch 

 

Lyn Davies 

Iaith ac Arferion y Glowyr 
8yh Nos Fawrth,m 27 Ionawr 

 

Manylion:  029 20890040 

mailto:helenw@urdd.org
http://www.urdd.org


Ar Draws  

6.  Pryd traddodiadol ar gyfer nos 

Wener efallai (4,1,6) 

8.  Melys (3) 

9.  Mwy agos (3) 

10.  Nifer o bobl yn byw yn yr un lle 

       (7) 

12.  Gafael (5) 

13.  Naws (5) 

14.  Cerpyn (6) 

15.  Trafod â’r bysedd (6) 

16.  Ymdrechu (5) 

19.  Defnydd lliwio (5) 

20.  Seremonïol (7) 

21.  Cwch (3) 

23.  Drws (3) 

24.  Ffefrynnau (11) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 21 Rhagfyr 2014 

Atebion Tachwedd 

I Lawr 

1. Hy (3) 

2. Gwneud bwlch (5) 

3. Agwedd y corff (5)  

4.   Gwisg aderyn (5) 

5.   Ffowlyn (3) 

6.   Y weithred o wneud yn gadarn (11)  

7. Dynion diog (11) 

10.  Llond coffr (7)  

11.  Damsang (7) 

17.  Dodi olew (5)   

18.  Gwneud ymenyn mewn buddai (5) 

19.  Dolurio (5) 

22.  Rhif (3) 

23.  Tir pori (3) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
 

 

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

1  1  2  3  4  5  7 

7 6          7 9 

8          9   

10   10      11    

12     12  13 13     

13      16 15 16     

14       15      

18  19     20   21  22 

16    17  18 24 19     

24   20          

21  22        23   

28 24            

29             

B  E  E TH O L I A D  7 

Y N F Y D  L 7 E 8 I N C 

W  R  N  W  I  O  O 

I S O D  LL Y G R E D I G 

O 11 E  A 12 N 13   Y  I 

N E G E S A 16 B E I DD I O 

17 P 18  Y 19   B 20  A  

D A D E N I  C O L A D U 

I  I    LL 24 L  N  N 

C Y D S Y N I O  P E R I 

R  O  D  N  B  L  O 

A B L  Y  O 22 A R I A N 
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Trefn yr Oedfaon (ar y Sul am 10:30 a.m. oni nodir yn 

wahanol) : 

Mis Rhagfyr 2014: 

7fed     Bore - Ymweld â Chartre Nyrsio Willowbrook 

House, St Arvans Crescent,  Llaneirwg, CF3 0EF 

Gwasanaeth byr o garolau yno (11.00 a.m.) 

Hwyr – Naw Llith a Charol (5:00 p.m.) 

14eg     Oedfa Gymun dan ofal y Gweinidog, y Parchedig 

R Alun Evans (5:00 p.m.) 

21ain    Cyflwyniad Nadolig yr Ysgol Sul  

25ain   Oedfa Bore’r Nadolig (am 10:00 a.m.)  

28ain   Oedfa dan ofal y Gweinidog, y Parchedig R Alun 

Evans  

 

Mis Ionawr 2015: 

4ydd     Oedfa dan ofal y Parchedig Allan Pickard  

11eg      Bore: Oedfa Ardal - Radur  

   Pnawn: Y Plygain (4.30 p.m.)  

18ed  Oedfa dan ofal y Parchedig Aled Edwards  

25ain   Oedfa Ardal - Gogledd a Gorllewin Caerdydd 

 

Rhyw flwyddyn a mwy yn ôl erbyn hyn ‘roeddwn mewn 

eglwys gatholig yn sowdl yr Eidal, ynghanol criw o 

Rwsiaid Uniongred, a swn eu siantio a’u hadrodd, dan 

arweiniad eu Gweinidog, yn beth i’w ryfeddu ato. 

   Rwyn siwr fod ‘na nifer ohonoch chwithau wedi bod yn 

yr un man ac wedi profi ‘run peth. Yn y Bari yr oeddwn, 

na nid Ynys y Barri, na Barri “Gavin a Stacey” chwaith, 

ond ym mhrifddinas rhanbarth Apulia yn yr Eidal, ardal 

sy’n ffinio a mor yr Adriatic.     

   Dinas tebyg ei phoblogaeth i Gaerdydd yw’r Bari yma, 

ond mae ‘na un peth yn ei gwneud yn dra gwahanol i 

Gaerdydd, yn enwedig yr amser yma o’r flwyddyn. 

   Enw’r eglwys (yn yr Eidaleg) ydi’r Basilica di San 

Nicola, ac mae iddi hynodrwydd ac arwyddocad penodol 

ym myd Cristnogaeth trwy Ewrop gyfan. 

   Fe’i hadeiladwyd rhwng 1087 a 1197, ac mae’n 

gyrchfan pererindota i Gatholigion a dilynwyr Uniongred 

o ddwyrain Ewrop. Roedd “San Nicola” (ganed 15 

Mawrth 270 – bu farw 6 Rhagfyr 343), yn esgob 

Groegaidd yn Myra (Demre yng ngwlad Twrci heddiw). 

Roedd yn fab i deulu Cristnogol cyfoethog,(Nonna oedd 

enw ei fam yn ôl un hanes), ond buont farw yn dilyn 

epidemig yn y rhanbarth, ac fe’i magwyd gan ei ewyrth, 

Nicola, esgob Patara.  

   Cyflawnwyd nifer o wyrthiau ganddo, ac yn ol y son 

byddai’n cyflwyno anrhegion i’r bobl, heb yn wybod 

iddynt, gan adael darnau arian yn eu hesgidiau pe byddent 

yn eu gadael allan iddo. 

   Yn 325 ‘roedd yn un o’r esgobion a ymddangosodd 

gerbron Cyngor Cyntaf Nicea, ac fe dorrodd ei enw ar 

Ddatganiad Cred / Ffydd Nicea.  Yn 1087 dygwyd 

creiriau, yn cynnwys hanner ei esgyrn corfforol o Myra yn 

Nhwrci, i’r eglwys yma yn y Bari. Mae’n debyg i weddill 

ei esgyrn gael eu cyrchu i Fenis ym 1100. 

   (Mae traddodiad Gwyddelig yn honni i greiriau San 

Nicola gael eu cyrchu i’r Iwerddon yn ogystal, ac iddynt 

gael eu claddu ger Thomastown, Swydd Kilkenny!) 

   Ar y 6ed o Ragfyr bob blwyddyn, sef dyddiad ei farw, 

mae ffiol o Fyrr yn cael ei gyrchu o’i orweddfan, a chredir 

fod i’r hylif yma bwerau gwyrthiol. Ystyrir ef yn 

nawddsant morwyr, masnachwyr, saethwyr bwa, lladron 

edifeiriol, gwystlwyr, myfyrwyr a phlant! Yr olaf sydd, 

siwr o fod, agosaf at ein calonnau ni yr adeg yma o’r 

flwyddyn. Tybed pam? 

   Nadolig Llawen i bawb a Blwyddyn Newydd Dda. 

—————— 

Bydd ein Gweinidog, Y Parchedig R Alun Evans, yn 

ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn. 

   Cawn gyfle ar ddechrau’r flwyddyn newydd i gydnabod 

ein dyled iddo am yr hyn a 

gyflawnodd yn ein plith ac ar ein 

rhan dros y saith mlynedd diwethaf. 

   Digon yw datgan ar hyn o bryd ein 

bod yn dymuno iddo ef a Rhiannon 

ymddeoliad hir a hapus, ond bydded 

i d d yn t  fw yn h a u  g wl e d d  a 

thangnefedd y Nadolig cyn hynny! 

——————— 

 

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 am wefan Bethlehem  

www.gwe-bethlehem.org   

Hefyd mae gan Bethlehem gyfri 

trydar (twitter). @gwebethlehem. 

 

 

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


EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 
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Croeso 

Mae’n braf cael croesawu teulu bach 

arall o Gymry Cymraeg i’r pentref. Mae 

Dyfan a Bethan Rose a Lleucu fach wedi 

cartrefu yn Waunhir. Mae Dyfan yn 
enedigol o Waelod y Garth ac yn 

gweithio i’r Gorfforaeth Ddarlledu 

Brydeinig yng Nghaerdydd. Mae Bethan 

yn hanu o Sir Fôn ac yn athrawes yn 

Ysgol y Wern yng Nghaerdydd. Croeso 

cynnes i chi i’r pentref. 

 

Gwobr Bafta 

Llongyfarchiadau i deulu’r Hardy’s, a 

fu’n byw yn y pentref tan yn ddiweddar 

ar ennill gwobr yn seremoni Bafta 
Cymru am raglen afaelgar a dirdynnol 

iawn. 

 

Côr yr Einion 

Mae aelodau Côr yr Einion yn prysur 

baratoi at eu dathliadau Nadolig. Bydd y 

Côr yn canu yng Ngŵyl y Coed Nadolig 

yn Eglwys Llantrisant ddydd Sadwrn, 

Rhagfyr 6ed am 4yp. Y Côr fydd yn 

d i d d a n u  M e r c h e d  y  W a w r , 

Tonysguboriau nos Fercher, Rhagfyr 
10fed. Bydd yr aelodau’n mwynhau eu 

cinio ‘Dolig yn Nhafarn y Ship yn 

Llanilltud Faerdref nos Iau 4ydd o 

Ragfyr. Rydym wedi denu nifer o 

aelodau newydd yn ddiweddar a bydd 

croeso twymgalon i unrhyw un arall i 

ymuno â’r Côr ym mis Ionawr. Rydym 

yn ymarfer yng Nghanolfan y Tabernacl 

pob nos Iau am 7:15. Diolch o galon i’r 

ddwy Siân am eu gwaith diflino. Siân 

Griffiths, ein cyfarwyddwr cerdd, a Siân 
Elin Jones, ein cyfeilydd. 

 

“Am Ddrama” 

Bydd nifer o aelodau Merched y Wawr  

o’r pentref a’r ardal yn ymddangos ar 

eich sgrin deledu cyn bo hir. Cofiwch 

wylio’r gyfres “Am Ddrama” ar nos 

Sadwrn pan fydd Wynne Evans, y canwr 

opera yn meithrin talentau newydd sbon 

y merched. 

 

Y TABERNACL 

Bedydd 

Fore Sul y 26ain o Hydref bedyddiwyd 

Siencyn Jac, mab bach Darren a Siân 

Eleri Fudge, Coed y Cwm, Pontypridd. 

Gweinyddwyd y gwasanaeth yn 

ddeheuig iawn gan Jane Eryl Jones ac 

roedd yn braf cael croesawu aelodau’r 

teulu i’r Oedfa. 

 

Dymuniadau da 
Dymunwn yn dda i un o’r aelodau, Mr 

Gareth Huws, Pentyrch, sydd wedi 

derbyn triniaeth yn yr ysbyty yn ystod y 

mis. 

 

Cyfarwyddwyr newydd 
Etholwyd pum cyfarwyddwr newydd i 

ymuno â Bwrdd y Cyfarwyddwyr fore 

Sul, Tachwedd 23ain. Llongyfarchiadau 

gwresog i Carys Davies, Celt Hughes, 

Gwilym Hughes, Caroline Rees a Wendy 

Reynolds. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf â 

Roy a Glenys Davies, Meisgyn yn eu 

profedigaeth o golli Carwyn, eu mab. 
Rydym yn meddwl hefyd am ei wraig a’r 

teulu ifanc. 

 

Merched y Tabernacl 

Daeth nifer dda o aelodau Merched y 

Tabernacl ynghyd i’r Ganolfan fore 

Mercher, Tachwedd 12fed i fwynhau 

cyflwyniad gan Dilwen ar sut i drefnu 

blodau ar gyfer y Nadolig. Roedd pob 

dim yn edrych mor syml o dan law 

meistrolgar Dilwen ac fe gawsom bum 
syniad gwych ar gyfer addurno ein 

cartrefi ar gyfer yw Ŵyl. Ein cyfarfod 

nesaf fydd ymweliad â Chanolfan Arddio 

Pugh’s yn Radur ddydd Mercher, 

Rhagfyr 3ydd am 10.30yb. Cawn gyfle i 

drafod rhaglen y flwyddyn nesa’, felly 

dewch â’ch syniadau. 

 

Arwerthiant Crefftau 

Trefnwyd Arwerthiant Crefftau gan 

Adran Saesneg y capel yn y Ganolfan 
fore Sadwrn, Tachwedd 8fed. Roedd yn 

fore glawog a’r gwynt yn hyrddio ond fe 

gefnogwyd y digwyddiad yn dda a 

chodwyd dros £600 tuag at Elusen 

Tenovus. Fe ymunodd aelodau Merched 

y Tabernacl â’r arwerthiant a chodi 

stondin a wnaeth elw o £130. 

Trosglwyddwyd yr arian yma ynghyd â 

£100 o arian raffl o £150 yn rhodd oddi 

wrth yr Adran Saesneg i deulu bach yn y 

pentref sydd yn codi plentyn anabl iawn, 
a hynny heb fawr o gefnogaeth gan y 

Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 

Hamperi 

Daeth yn amser casglu nwyddau ar gyfer 

hamperi Nadolig i bobl ifanc sy’n 

sefydlu cartref am y tro cyntaf yn ardal 

Pontypridd. Dosberthir yr hamperi yma 

drwy’r Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Rhaid diolch i’r aelodau am gefnogi’r 

gwaith, ac i Ann Dixey a’i 
chynorthwywyr am baratoi’r hamperi. 

 

“Operation Christmas Child” 

Mae’r Twmiaid Bach gyda chymorth 

plant yr Ysgol Sul a’r aelodau yn brysur 

un llenwi bocsys ‘sgidiau ag anrhegion 

bach i’w gyrru i blant anghenus o 

amgylch y byd. Dangoswyd ffilm o blant 

bach yn derbyn bocsys anrhegion yn yr 

Oedfa Deuluol ac roedd gweld y 

gwerthfawrogiad a’r gwenau ar 

wynebau’r plant bach yma wrth agor y 

bocsys yn tynnu deigryn i’r llygad. 
 

Y Banc Bwyd 

Yn ogystal â chasglu bwyd yn wythnosol 

ar gyfer Banc Bwyd Pontyclun aeth nifer 

o’r aelodau lawr i Siop Tesco yn 

Llantrisant i dderbyn a didoli’r bwyd a 

gyfrannwyd mor hael gan y siopwyr. 

 

Trefn yr Oedfaon 

Rhagfyr 7fed. Oedfa Gymun o dan ofal 

aelodau ardal Y Groesfaen a’r Creigiau. 
Rhagfyr 14eg. Gwasanaeth Nadolig yr 

Ysgol Sul 

Rhagfyr 21ain. Gwasanaeth Nadolig y 

Twmiaid Bach 

Rhagfyr 24ain. Gwasanaeth Noswyl 

Nadolig  i ddechrau 11 yr hwyr. 

Rhagfyr 28ain. Mr Emlyn Davies 

Ionawr 4ydd. Gwasanaeth Cymun o dan 

ofal aelodau Pentyrch 

Ionawr 11eg Y Parchedig Aled Edwards 

Ionawr 18fed Huw M. Roberts 
Ionawr 25ain. Oedfa Deuluol Santes 

Dwynwen. 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Mrs Geunor Evans 

Heol Coronation sy’n 80 oed a neidiodd 

allan o awyren ar Gomin Fairwood 

Abertawe er mwyn codi arian i elusen 

Alzheimers. Gan fod pobl yn byw yn 

hynach mae Geunor yn gweld llawer 

mwy o bobl yn dioddef. Fe neidiodd ei 

wyrion Rhys a  Cassie hefyd er mwyn 

codi arian i elusen Awtistiaid gan iddyn 

nhw weld llawer o blant yn dioddef ac 

roedden  nhw eisiau cynorthwyo drwy 

godi arian. Mae llawer o bobl wedi eu 

noddi felly dylent fod wedi codi swm 

anrhydeddus.  Da iawn wir. 

  

Gardd Gymunedol 

Mae Gardd Gymunedol gan drigolion 

Evanstown lle mae nhw’n  tyfu a 

gwerthu llysiau a ffrwythau er lles y 

Gymuned. Ddydd  Sadwrn Tachwedd 

22ain agorwyd siop ar y safle gan yr 

Aelod Seneddol Huw Irranca Davies . 

Bydd y siop yn gwerthu llysiau a 

ffrwythau ac hefyd anrhegion ar gyfer y 

Nadolig mae pobl wedi bod yn gwneud. 

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau 

i’r fenter. 
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Crefftwyr Gwaelod 
Ym mis Tachwedd cynhaliwyd Ffair Grefftau yn Neuadd y Pentre, Gwaelod y Garth. 

Ac am wledd i'r llygad! Rhaid bod yna o leia ugain o stondinau amrywiol yn gwerthu 

y gwaith crefft mwyaf cywrain, hardd, chwaethus y gallech ddymuno ei weld. A phob 

un wan jac o'r stondinwyr yn drigolion y pentre! Camp ynddi ei hunan! Arlunwyr, 

crochenwyr, gweithwyr gemwaith a thecstiliau cain, addurniadau tlws, gwaith coed 

unigryw - jyst cymaint o amrywiaeth! Yn y flwyddyn newydd gobeithio y gallwn 

dynnu sylw at waith a thalent rhai o’r unigolion yma. 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

Croeso Nôl 

Croeso nôl i Medi Warburton a 

ryddhaodd ei hun o Ganolfan Cadw 

Hindley - fel athrawes - yn ddiweddar. 

Mae Medi’n bwriadu parhau i weithio yn 
y byd addysg. 

 

Achlysur Gill   (Llun tudalen 6) 

Daeth cyfle i anrhydeddu a diolch i Gill 

Griffiths am ddwy flynedd o lywyddiaeth 

cenedlaethol Merched y Wawr mewn 

cinio yng ngwesty’r Bear yn Y Bontfaen 

ddechrau Tachwedd. Daeth tua wyth deg 

o ferched ynghyd  i dalu teyrnged i Gill a 

hynny yn ei hun yn arwydd o barch a 

gwerthfawrogiad o’i gwaith di-flino. 
Rhoddodd Tegwen Morris, Cyfarwyddwr 

Cenedlaethol Merched y Wawr, 

deyrnged gynnes i Gill gan gyfeirio at 

lwyddiant ymgyrch y bagiau pan 

lwyddwyd i godi dros £24,000 er budd 

Cymorth Cristnogol i wella bywydau 

merched yn Ethiopia. Wrth ymateb, 

diolchodd Gill hithau am y profiadau a 

gafodd gan bwysleisio pwysigrwydd 

gwirfoddolwyr a merched yn ein 

cymdeithas. Wrth droi am adre’, ‘roedd 
gan Gill lond côl o anrhegion hyfryd ond 

hefyd lu o atgofion melys am ddwy 

flynedd arbennig iawn. 

 

Clwb y Dwrlyn 

Doedd fawr o angen cymell aelodau 

Clwb y Dwrlyn i’r cyfarfod nos Fawrth 

18 o Dachwedd gan taw John Pierce 

Jones oedd y gwestai. Siaradodd am y 

profiadau a fu’n gymorth iddo wrth 

ddatblygu’n actor megis perfformio yn y 
capel  yn Niwbwrch, ei ddyddiau ysgol 

yn ne ddwyrain Lloegr (lle meistrolodd 

dafodiaeth y cocni), a’i gyfnod yn yr 

heddlu ac yna yn astudio yng Ngholeg 

Harlech. Cawsom gip ar ei gyfraniad i 

nifer o raglenni teledu poblogaidd fel 

Miri Mawr, Pobl y Cwm ac wrth gwrs 

C’mon Midffild a’i bortread o’r anfarwol 

Mr Picton. Trwy’r cyfan gweodd storiau 

digri a sylwadau bachog i ddifyrru’r 

gynulleidfa. 
   Noson hynod o hwyliog yn llawn  

chwerthin a mwynhad. Diolch i Mr 

Picton am ddod. 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees 

Hwyl fawr ac Adios 

Dymuniadau gorau i Carwyn Arthur a’i 

wraig Alicia wrth iddynt adael 

Pontypridd i ymgartrefu yn Nhregaron. 

Ar ôl blynyddoedd yn dysgu mae 
Carwyn wedi bod yn weinidog llawn 

amser gyda gofalaeth am gapeli yn ardal 

Treorci. Ym mis Ionawr fe fydd yng 

ngofal capeli'r Methodistiaid yn Bwlch 

Gwynt, Llanddewi Brefi, Bwlch Llan, 

Blaenpennal a Llwyn Piod (capel Meima 

a Howard Morse). 

 

Merched y Wawr 

Llongyfarchiadau i dîm y Gangen wrth 

iddynt ddod yn ail yn Rhanbarth y De 
Ddwyrain yn y Cwis Cenedlaethol - dim 

ond 3 phwynt o wahaniaeth oedd 

rhyngddynt a’r enillwyr cenedlaethol, 

Llanuwchllyn. Aelodau’r tîm oedd Siân 

Cadifor, Cerys, Delyth Davies a Jayne 

Rees. 

   Nid oedd hi’n bosib trefnu’r cinio 

Nadolig felly byddwn yn croesawu’r 

flwyddyn newydd wrth giniawa ym Mis 

Ionawr. Cysylltwch â Dilys am fwy o 

fanylion.(409585). 
   Ym mis Chwefror byddwn yn cwrdd 

nos Iau, Chwefror 12fed am 7.30 p.m. yn 

Festri Capel Sardis. Bydd y noson yng 

ngofal yr aelodau. 

 

Clwb Llyfrau 

Dewch i Glwb y Bont nos Fawrth, 

Ionawr 13eg am 8.00 p.m. Y llyfr dan 

sylw yw cyfrol o farddoniaeth Christine 

James ‘Rhwng y Llinelle’. 

Y gyfrol a enillodd y ‘Booker Prize’ 
yw’r dewis ar gyfer mis Chwefror. 

Dewch i drafod ‘The Narrow Road to the 

Deep North’ gan Richard Flanigan nos 

Fawrth Chwefror 17eg. 

 

Y Bois yn Istanbul 

Llongyfarchiadau i Geraint Todd a’i hen 

ffrind ysgol, Owain Morgan Jones ar 

gwblhau eu marathon cyntaf yn Istanbul 

fis diwethaf (y ddau yn wreiddiol o 

Graigwen). Fe lwyddon nhw i orffen yr 
Hanner Marathon  yng Nghaerdydd yn 

gynharach yn y flwyddyn. Mae’r ddau yn 

codi arian i UNICEF. I ble’r ewch chi 

nesa, fechgyn? 

   Roedd y ffaith bod y criw odd yn 

trefnu’r Ŵyl wedi colli eu cyllid gan y 

llywodraeth wedi golygu bod nifer o 

bethe ddim yn mynd i ddigwydd. Dim 

b ysus  s wanc  c yf fo rddus .  P an 

gyrhaeddon ni’r maes awyr yna cafon ni 

ffit pan welon ni’r bws oedd yn ein 

disgwyl! Doedd dim digon o le i ni i gyd 

a’n bagiau, felly cafodd y rhai lwcus 

mynd mewn car i’r llety. Roedd y bws 

yn stryglo braidd, ar un pwynt yn 

arbennig roedd e wedi stryglo dringo 

llethr bach i ymuno â hewl brysur - odd 

hi fel bod ar reid yn y ffair! 

   Dim stafelloedd mewn gwesty fel yr 

addawyd. Roedden i gyd yn aros mewn 

hostel, a phymtheg ohonom ni ddynion 

yn rhannu un stafell .... a rhannu 

chwyrnu di-baid Sel! Ar ôl diffyg cwsg 

y noson gynta nes i dwrio i waelod y cês 

i ffindo’r plugs clustie am weddill yr 

wythnos! Gan fo ni ddim mewn gwestai, 

odd rhaid i’r bobl leol ddod at ei gilydd i 

goginio’r holl fwyd i ni. Roedden nhw’n 

nabod dyn o’dd yn gwerthu bwyd ar y 

stryd, ac fe gytunodd e i helpu mas. 

Gosodon nhw eu “cegin” lawr llawr a 

ffwrdd a nhw! O’dd criw bach di 

gweithio fel lladd nadredd am yr 

wythnos gyfan i gadw’r prydau bwyd i 

ddod. (dw i’n siŵr nad y bwyd yna odd 

yn gyfrifol bod Imodium di neud 

ffortiwn bach ar ein cefnau/boliau ni yr 

wythnos yna!) 

   Er gwaethaf y pethe bach hyn, cafwyd 

wythnos anhygoel. Falle oherwydd bod 

y ffaith bod 'na ryw deimlad bo ni gyd 

yn gorfod pitsho mewn da’n gilydd di 

neud y daith yn fwy sbeshal, ac o’dd 

ymddiheuriad dagreuol Dani am y 

diffygion bach yn rhywbeth bydd yn 

aros gyda ni am byth! 

   Dawnsion ni dipyn (fel y byddwch 

chi’n disgwyl), gan gynnwys gig ar 

sgwâr enfawr o flaen ryw hanner can 

mil o bobl! Ein cynulleidfa fwyaf hyd 

yn hyn dw i’n siŵr. Cafon ni daith i 

weld y pyramidiau (a chael y cyfle i 

haglo am ein cofroddion). Cafon ni 

amser bendigedig wrth ymweld ag 

Ysgol Lancaster, lle odd Lena Peron 

nawr yn dysgu ers gadael Llanhari. 

Cawsom wledda gyda’r Maer yn ei ardd 

a rhannu ychydig o’i Tequila! Yn fwy 

na dim cafon ni hwyl ..... heblaw am yr 

un prynhawn pan aeth Gwynfor ar goll 

yn y ddinas a chyrraedd nôl dros hanner 

awr yn hwyr! 

   Trip arall i’w drysori gyda chriw 

bendigedig Dawnswyr Nantgarw. Ble 

nesa tybed? 

Dawnswyr Nantgarw  
ym Mecsico 

(Parhad o dudalen 1) 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 

Dathlu Criced 2014 

Er bod y tymor criced wedi hen orffen, 

daeth y chwaraewyr ynghyd ar ddiwedd 

Hydref i ddathlu llwyddiannau’r 

flwyddyn. Roedd yn gyfle i edrych yn ôl 

ar y tymor ac i wobrwyo unigolion am eu 

perfformiadau canmoladwy. Cymysg oedd 

canlyniadau’r Clwb y flwyddyn yma, 

gyda’r tîm cyntaf yn gorffen mewn safle 

canolig yn y gynghrair a  braf oedd gweld 

bod llawer iawn o fois ifanc y pentref a’r 

ardal wedi cyfrannu’n helaeth eleni trwy 

gynrychioli’r Clwb yng ngemau’r 

Gynghrair hŷn. Ar adegau, byddai wedi 

bod yn anodd cynnal tîm oni bai 

amdanynt!  

   Mewn cinio yng Nghanolfan SWALEC, 

cydnabuwyd Tom Innes yn fuddugol fel 

Bowliwr a Chwaraewr y Flwyddyn yn y 

Tîm Cyntaf a chafodd Alex Moore wobr y 

Batiwr Gorau. Roedd yn braf gweld y bois 

ifanc yn cipio rhai o wobrau’r Ail a’r 

Trydydd tîm. Tom Thorpe ddaeth i’r brig 

fel Chwaraewr y Flwyddyn yn yr ail dîm, 

gyda Rhys Powell yn Fatiwr gorau, (a 

hynny ar ôl sgorio ei 50 rhediad cyntaf 

mewn gêm griced hŷn), a Gwyn Robins 

yn Fowliwr gorau. Daeth llwyddiant i 

Gwyn eto wrth ennill Bowliwr gorau’r 

Trydydd tîm hefyd – mae’n amlwg bod 

talent yma! Batiwr y trydydd tîm oedd 

Hywel Nichols ac aeth Chwaraewr 

Gorau’r Trydydd tîm i Tom Thorpe. 

   Yn ogystal â gwobrwyo ymdrechion 

unigolion ar y maes chwarae, 

anrhydeddwyd Wynn Innes gyda gwobr y 

Llywydd  am ei gyfraniad i’r Clwb eleni. 

   Yng Nghlwb Rygbi Pentyrch y 

cynhaliwyd noson wobrwyo’r timoedd 

iau, lle daeth Llywydd y Clwb, Dave 

Price, i gyflwyno’r gwobrau. Dyfarnwyd y 

gwobrau dan 15 oed eleni i Lloyd John 

(Chwaraewr ifanc y flwyddyn yn ogystal â 

Chwaraewr yr Adran Iau 2014), Tom 

James ( batiwr ) a Carwyn Herbert 

( bowliwr). Steffan Rowlands ddaeth i’r 

brig fel chwaraewr y flwyddyn dan 13 

oed, gyda Callum Ferguson (batiwr) a 

Laurie Basset-Jones ( bowliwr) yn cipio’r 

gwobrau eraill. O dan 11oed dyfarnwyd y 

gwobrau i Dan Carey (chwaraewr) a 

chafodd Tyler Santos a Jamie Judd eu 

cydnabod am eu cyfraniad i’r tîm. 

   Er nad oedd yn bosib i bawb dderbyn 

gwobr unigol, rhaid cofio bod gan bawb 

eu rhan i chwarae ar y maes ac ni fyddai’n 

bosib i unigolion ddisgleirio heb 

gefnogaeth y tîm cyfan. Mae digon o 

frwdfrydedd ymysg y chwaraewyr ifanc 

sy’n argoeli’n dda am ddyfodol y Clwb 

Criced yng Nghreigiau. Diolch hefyd i’r 

hyfforddwyr sydd yn rhoi o’u hamser i 

ddilyn ac annog y bois. Ni fydd rhaid aros 

yn hir nawr i’r ‘nets’ ddechrau yn Ionawr 

– cofiwch gadw mewn cysylltiad. 

 

Cofio Megan? 

'Nôl yn yr haf cawsoch hanes Megan 

Clements a'i chyfeillion oedd yn paratoi - 

yn ymarfer - yn codi arian fel slecs - ar 

gyfer taith feicio noddedig o Lundain i 

Baris! Myfyrwraig physiotherapy ym 

mhrifysgol Nottingham yw Megan ac 

roedd ymhlith cwmni o 100 o fyfyrwyr 

fentrodd ar y daith dau can milltir o'r Palas 

Grisial yn Llundain i Dŵr Eiffel ym 

Mharis ym mis Gorffennaf. Codi arian i'r 

elusen Ymchwil i Gancr y Fron ac hefyd 

yr elusen Gweithredu yn erbyn Newyn 

oedd y bwriad ac fe sicrhaodd Megan ei 

hun £1500 i gronfa Ymchwil Cancr y 

Fron! Yn gyfangwbl fe godwyd dros 

£100,000! Tridie o feicio caled, gan aros 

dros nos yn Dieppe ac yna Gournay en 

Bray oedd o'u blaenau a hynny mewn 

glaw trwm am ddeudydd - ond serch y 

coesau blinedig roedd pob un yn hynod 

falch o weld Tŵr Eiffel yn eu croesawu i 

Baris! Da iawn chi bawb - ac yn arbennig 

Megan ni o Greigiau! 

 

Dathlu! 

Llongyfarchiadau Dilwyn a Marian ar 

ddathlu eich priodas aur 'nôl ym mis 

Gorffennaf eleni! Priodwyd Dilwyn a 

Marian Jones yn Eglwys St. Paul, 

Abergele ar y 25ain o Orffennaf, 1964. 

Bu'r teulu cyfan yn dathlu yn y Fenni. Yna 

ym mis Medi roedd yna fwy o achos 

dathlu i'r teulu oherwydd ar y14eg 

bedyddiwyd Elen Gwyn merch fach Anna 

Gwyn a Stuart, wyres i Dilwyn a Marian. 

Y Parch. Ddr. R. Alun Evans oedd yn 

bedyddio mewn gwasanaeth arbennig 

iawn ym Methlehem, Gwaelod y Garth. 

Ac fe fu tipyn o barti wedyn ym Maes y 

Gollen! 

 

Croeso i'r Creigiau ... 

... Siân a John, Nansi a'r efeilliaid bach 

deunaw mis oed, Owen ac Ela! Wedi 

gobeithio cael llun ohonynt er mwyn i chi 

ddod i'w hadnabod - maen nhw'n bictiwr! 

Ond rhaid aros. Maent wedi hen setlo yn 

eu cartref newydd ym Mharc Castell y 

Mynach - Nansi yn mwynhau ei hysgol 

newydd. Athrawon yw John a Siân - John 

yn Aberhonddu a Siân gynt yn Aberdâr. 

Mae Nain Gwyneth a Thad-cu John, 

Pentyrch wrth eu boddau yn eu cael mor 

agos. 

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail 
(Lluniau tudalen 15) 

Gwasanaeth y Cynhaeaf 

Diolch yn fawr i’r Parchedig Evan Morgan 

Caerdydd am ddod i gynnal gwasanaeth 

Diolchgarwch yn yr ysgol - yn ei ffordd 

hwyliog  arferol.  Roedd y plant wedi 

mwynhau’r  gwasanaeth yn fawr iawn. 

Casglwyd £100 tuag at elusen ‘Make 

Some Noise’ gan blant yr Adran Iau a 

daeth plant y Cyfnod Sylfaen a chyfraniad 

o fwyd i’r gwasanaeth. Dosbarthwyd y 

bwyd i henoed yr ardal gan y Cyngor 

Ysgol. Diolch yn fawr i siop Tesco am y 

dorth cynhaeaf. Cafodd pob disgybl ddarn 

- roedd yn flasus iawn! 

 

Arweinwyr Chwarae    

Mae 20 o ddisgyblion Blwyddyn 6 wedi 

derbyn hyfforddiant gan yr Urdd i fod yn 

Arweinwyr Chwarae yn yr ysgol. Maent 

wrthi yn brysur pob amser chwarae yn rhoi 

eu hyfforddiant ar waith. 

 

Traws Gwlad 

Bu disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 yn 

cymeryd rhan yng nghystadleuaeth traws 

gwlad Rhondda Cynon Taf yn ddiweddar. 

Llongyfarchiadau mawr i Kelsey James a 

Sarann John a ddaeth yn gyntaf a thrydydd 

yn ras merched Blwyddyn 6 ac fe ddaeth 

Seren Evans yn bedwerydd yn ras merched 

blwyddyn 5. 

 

Sul y Cofio 

Gwahoddwyd cynrychiolaeth o’r ysgol i 

gymeryd rhan yng ngwasanaeth Sul y 

Cofio ym mynwent Trane yn Nhonyrefail. 

Diolch yn fawr i ddisgyblion blwyddyn 6 â 

gymerodd ran yn y gwasanaeth. 

 

Arddangosfa Rhyfel Byd Cyntaf 

Roedd gwaith disgyblion Blynyddoedd 5 a 

6 yn cael ei arddangos fel rhan o 

arddangosfa U3A ar y cysylltiadau rhwng 

y Rhyfel Byd Cyntaf ac ardal Tonyrefail.  

Roedd ymweld â’r arddangosfa wedi bod 

yn brofiad addysgiadol a diddorol iawn i’r 

disgyblion. Diolch yn fawr i aelodau U3A 

am eu gwaith caled wrth drefnu’r 

arddangosfa. 

 

Diwrnod plant Mewn Angen 

Diolch i’r Cyngor Ysgol am drefnu 

diwrnod Plant Mewn Angen yn yr ysgol. 

Daeth pawb i’r ysgol wedi eu gwisgo fel 

arwr neu archarwr ac fe gasglwyd £296 i’r 

elusen.  

 

Gymnasteg   

Llongyfarchiadau anferthol i Rhys 

Griffiths Blwyddyn 5 a enilliodd y fedal 

arian yng Nghampwriaeth Gymnasteg 

Prydain Fawr yn ddiweddar. Roedd hefyd 

yn rhan o dîm gymnasteg bechgyn Cymru 

a enilliodd y fedal efydd – y tro cyntaf i 

dîm y bechgyn ennill medal yn y 

bencampwriaeth. 

 

Jambori 

Aeth holl ddisgyblion yr Adran Iau i 

Jambori yr Urdd a gynhaliwyd yn 

Nghanolfan y Mileniwm ym Mae 

Caerdydd. Roeddynt wrth eu boddau yn 

morio canu gyda Gwenda Owen ac ar y 

bysiau ar y ffordd adref i’r ysgol! 
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg Tonyrefail 

Y Parchedig Evan Morgan  yng ngwasnaeth y Cynhaeaf 

Arddangosfa 

Rhyfel Byd 

Cyntaf 

Diwrnod plant Mewn Angen 
Rhys Griffiths  
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Ysgol Gynradd  
Garth Olwg  

Cwis Gwyddoniaeth Cenedlaethol 

Llongyfarchiadau i dimau Garth Olwg a fu'n 

cystadlu mewn Cwis Gwyddoniaeth 

Cenedlaethol yn Ysgol Gynradd Brentry, 

Bryste yn ddiweddar. 

Plant Mewn Angen 

Ar Ddydd Gwener, Tachwedd 14, daeth y 

plant i’r ysgol yn eu dillad hamddenol i godi 

arian ar gyfer Plant Mewn Angen. Cawsant 

gyfle i brynu breichled ag eitemau o’r 

stondinau a drefnir gan ddisgyblion 

Blwyddyn 6. Fe gasglwyd £517!!   

Yr Hwyaden Fach Hyll 

Aeth plant y Meithrin / Derbyn lan ir 

Ganolfan Gydol Oes yn ddiweddar i 

fwynhau sioe ‘ Yr Hwyaden Fach Hyll’ yn y 

theatr. Mwynheuodd y plant glywed y stori a 

dysgu can newydd am yr hwyaid. Diolch i’r 

rieni a ddaeth i helpu.  

Coginio 

Mwynheuodd plant Blwyddyn 3 goginio 

Bara fflat i gyd-fynd gyda gwaith y thema. 

Roedden nhw’n flasus iawn! 

Dysgu am sgerbydau 

Mae Blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn brysur yn 

ddiweddar yn dysgu am y corff. Mwynheuon 

nhw gwneud sgerbydau allan o wellt, a 

dysgu am suy mae’r corff yn gweithio.  

Telynores 

Braint oedd cael gwahodd Glenda Clwyd i’n hysgol. Cafodd y plant 

brofiad o chwarae’r telyn a gwrando ar amrywiaeth o gerddoriaeth. Hoff 

ddarn y plant oedd ‘Let it go’ o’r ffilm Frozen 

YSGOL UWCHRADD 
PONTYPRIDD  

 
Llongyfarchiadau i 

Lucy Hughes , 

Jessica Barnes, 

Daniel Tollan, 

Seren Thompson, 

Dafydd Jones and 

Sophie Preece a 

g y r h a e d d o d d 

rownd derfynol 

‘RCT Office 2013” ar ddydd Mawrth 4 

Tachwedd yn Swyddfeydd Microsoft yn 

Reading. Disgyblion Ysgol Uwchradd 

Pontypridd oedd y disgyblion ifanca yna. 

Gwnaeth Dafydd Jones, bl 10 yn arbennig o 

dda i ddod yn 3ydd mewn cystadleuaeth 

pwynt pwer. Cafodd e ffôn symudol Nokia 

625 fel gwobr. 

 

Rhaglen fentora newydd – Ymwelodd Lyn 

Jones, Cyfarwyddwr Rygbi y Dreigiau â’r 

ysgol ddydd Llun y 3ydd o Dachwedd i 

gwrdd â ac i weithio gyda bechgyn 

blwyddyn 11 yn yr ysgol. Mae’r ysgol wedi 

trefnu rhaglen mentora arbennig ar gyfer y 

grwp lle bydd criw o athrawon yn cwrdd â’r 

bechgyn fel unigolion i ddilyn eu cynnydd ac 

i gynnig cefnogaeth yn ystod y misoedd 

pwysig nesa. Siaradodd Lyn am uchelgeisiau 

a phwysigrwydd arholiadau.  

 

Dau “ddysgwr yr wythnos” hyd yn hyn y 

mis yma ydy Dafydd Jones blwyddyn 10 a 

Nicky Jarvis blwyddyn 7. Llongyfarchiadau. 

 

A oeddech chi’n gwybod fod yr ysgol yn 

trefnu cynllun ail-gylchu beiciau? Mae 

beiciau wedi’u hail gylchu ar gael am bris 

rhesymol iawn o’r adeilad ar bwys hen dŷ’r 

ysgol ar y ffordd mewn i’n safle. 

 

Mwynheuodd disgyblion y chweched 

dosbarth ymweliad â’r BBC i weld y sioe 

“Jonathan” yn cael ei ffilmio yn ddiweddar. 

Aethon nhw gyda’u hathrawes Ms D 

Thomas. Ar ôl diod ysgafn ym mar Scrum 

treulion nhw ddwy awr yn y stiwdio yn 

gwylio’r rhaglen yn cael ei wneud. Ar 

ddiwedd y ffilmio roedd pawb wrth eu 

boddau pan arhosodd Nigel Owens yn y 

stiwdio i gael lluniau. 
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Ysgol Gyfun Garth Olwg 

Dal Sownd 

Yn ystod wythnos olaf Tachwedd, perfformiwyd sioe eleni, “Dal 

Sownd” dros tair noson i gynulleidfaoedd llawn. Diolch a 

llongyfarchiadau i bawb a fu ynghlwm gyda’r cynhyrchiad. 

Adroddiad i ddilyn yn y rhifyn nesaf. 

 

Prynhawn Da 

Yn ystod gwyliau hanner tymor yr Hydref ces i'r fraint i ymddangos ar 

raglen Prynhawn Da ar S4C gyda Ffion Haf Thomas. Roedd rhaid i'r 

ddwy ohonom ddarllen dwy nofel wahanol ac yna eu trafod yn fyw ar 

y teledu!  

   Roedd y profiad yn un anhygoel, mwynheais yn fawr iawn. Er i mi 

deimlo ychydig yn swil cyn cychwyn gan fod y sioe yn fyw, roedd y 

ddau gyflwynydd yn garedig iawn a dechreuais ymlacio a mwynhau'r 

profiad. Roedd y cyflwynwyr wedi gofyn amrywiaeth o gwestiynau ac 

roedd y ddwy ohonom wedi cael llawer iawn o hwyl yn sgwrsio ac yn 

chwerthin.  

   Y nofel darllenais i oedd Merlîn y Nos gan Gwen R. Jones ac mae 

hi'n nofel arbennig iawn. Mae'n llyfr sy'n medru dal sylw'r darllenydd 

a'i ddenu i'r antur. Mae crefft yr awdur yn llenwi eich dychymyg o'r 

eiliad cyntaf. Llyfr a fydd yn siŵr o wneud  i chi wenu heb os nac oni 

bai yw Merlîn y Nos ac rydw i'n falch iawn o'r cyfle i'w ddarllen a'i 

drafod!                                           Gan Awel Pike (Blwyddyn 8) 

 

Darllen a doughnuts 

Yn Ysgol Gyfun Garth Olwg, rydyn ni wedi dechrau clwb darllen a 

doughnuts.  Hyd yma, rydyn ni wedi darllen un nofel Saesneg, 

Divergent ac un nofel Cymraeg sef Jac gan enillydd y gadair yn yr 

Eisteddfod eleni, Guto Dafydd. Anfonodd Guto Dafydd fideo o’i 

hunan yn cyflwyno’r llyfr atom ni. Ar ôl mis i’w darllen, roedd y criw 

wedi cwrdd i drafod y nofel, i fwyta doughnuts ac i greu fideo yn 

cynnwys  ein sylwadau i ddanfon yn ôl at Guto Dafydd. Roedd hi’n 

llawer iawn o hwyl bwyta a thrafod ac roedd hi’n well byth cael neges 

gan awdur y nofel! 

   Mae clwb darllen a doughnuts yn cwrdd unwaith y mis i drafod llyfr 

ac i ddewis llyfr newydd i’w ddarllen. Rydyn ni’n darllen hen lyfrau, 

llyfrau modern, llyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg. 

Gan Steffan West (Blwyddyn 7) 

 

Siarad Cyhoeddus 

Llongyfarchiadau calonnog i dri disgybl o’r chweched ar fynd drwodd 

i rownd derfynol Siarad Cyhoeddus Clwb y Rotari. Cafwyd gwaith 

tîm clodwiw gan Trystan Gruffydd, Charly Ann Brookman ac Ieuan 

Bennet. “Cred y tŷ hwn y dylid gostwng oed pleidleisio i un ar 

bymtheg” oedd y testun a ddewiswyd ganddynt. Cafwyd dadlau brwd 

gan Trystan a oedd o blaid y testun a gan Ieuan a oedd yn 

gwrthwynebu gostwng oed pleidleisio. Cadwodd Charly Ann y ddesgl 

yn wastad - diolch byth iddi gyrraedd nôl o Batagonia cyn iddi fynd 

yn sgrech rhwng y dau ddadleuwr brwd! Llongyfarchiadau i Charly 

Ann hefyd ar ennill gwobr y cadeirydd gorau yn y rownd gyntaf.   

Dymuniadau gorau i’r tri ar y 24ain o Dachwedd yn y Senedd wrth 

wynebu’r rownd derfynol a diolch i gymdeithas y Rotari am gynnig 

profiad mor gyfoethog i’r disgyblion. 

Gan Mrs Marged Cartwright (Arweinydd yr Adran Gymraeg) 

 

Campau’r Ysgol - Karate, Dawnsio, Beicio, Rygbi a Rhedeg 

Trawsgwlad! 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol:  

   Carwyn Lloyd, Ethan Prescott a Dylan Baldwin (Blwyddyn 11) 

wedi cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth Karate ar ddiwedd mis 

Hydref. 

   Tîm rygbi blwyddyn 9 ac 11wedi ennill trwyddo i rownd y 32 olaf 

yng Nghwpan Cymru 

   Tim Pêl-droed blwyddyn 8 trwyddo i rownd 3 Cwpan Cymru. 

   Daniel John (Blwyddyn 8)  wedi ennill ras redeg trawsgwlad De 

Cymru dan 13 

   James Knott (Blwyddyn10) wedi cymryd rhan mewn cynhyrchiad 

dawns broffesiynol Cwmni Matthew Bourne o 'Lord of the Flies' yng 

Nghanolfan y Mileniwm - roedd canmol mawr ar y cynhyrchiad. 

   Rhys Britton (Blwyddyn 11) yn cael ei gadarnhau fel aelod o garfan 

Rhaglen Datblygu Olympau 2014/15 Prydain Fawr ar gyfer seiclo 

dygnwch. Mwy o fanylion ar gael ar wefan Beicio Cymru (http://

www.britishcycling.org.uk/wales/) 

Rhan o sioe ‘Dal Sownd’ 

http://www.britishcycling.org.uk/wales/article/20141119-welsh-cycling-news-18-Welsh-cyclists-confirmed-in-the-Great-Britain-Cycling-Team-squad-for-2014-15-0
http://www.britishcycling.org.uk/wales/article/20141119-welsh-cycling-news-18-Welsh-cyclists-confirmed-in-the-Great-Britain-Cycling-Team-squad-for-2014-15-0


Ysgol Llanhari 
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Ieithoedd Tramor 

Buom ni, dosbarth blwyddyn 12 Sbaeneg 

Llanhari, yn ddigon ffodus i gael mynd i 

westy ‘Yr Angel’ yng Nghaerdydd er mwyn 

i ysgolion De-ddwyrain Cymru allu 

mwynhau diwrnod o ieithoedd tramor – y 

cyfarwydd a’r anghyfarwydd! I ddechrau, 

cawsom araith gan Mererid Hopwood, ac fe 

sylweddolom ni mor werthfawr yw medru 

amryw o ieithoedd, nid yn unig fel sgil yn y 

gweithle, ond hefyd fel allwedd a fydd yn 

agor drysau i brofiadau newydd a chyffrous 

yn y dyfodol. Yna, cawsom ni gyfle i siarad 

ychydig o Sbaeneg gyda’n gilydd a gydag 

athrawon o ysgolion eraill er mwyn datblygu 

ein sgiliau cyfathrebu yn yr iaith. Ac i 

orffen, roeddem yn ddigon ffodus i gael 

gwers Japaneaidd, a hynny trwy gyfrwng y 

Gymraeg! Diddorol oedd cael dysgu sut 

mae’r wyddor Japaneaidd yn gweithio a sut i 

ynganu’r llythrennau, yn ogystal â gweld y 

berthynas rhwng y llythrennau Japaneaidd 

a’r symbolau. 

Gwynfor Dafydd Bl 12 

 

Llwyddiant 38-7 i Lanhari! 

Canlyniad gwych i Lamwyr chwimwth 

Llanhari yn erbyn Ysgol Uwchradd 

Pontypridd (Coedylan) oddi cartref. 

   Roedd safon y rygbi yn yr hanner cyntaf 

yn rhagorol.  Llwyddodd dwylo chwimwth 

ac ochrgamu criw godre'r Garth Maelog i 

gladdu pedwar cais yn yr hanner cyntaf.  Un 

i Ryan Wheeler, dau i Dewi Roberts ac un i 

Siôn Pari.  Trosodd Ryan ddau o'r ceisiau 

hyn. 

   Gyda chryn newid personel yn yr ail 

hanner a dyfarnu creadigol, llwyddodd y tîm 

cartref i sgorio un cais cynhyrfus a'i 

drosi.  Ymatebwyd fodd bynnag gan y 

paswyr godidog o Lanhari.  Cais yr un gan 

Owen Eyres a Rhys Dauncey.  Troswyd gan 

Ryan Wheeler a Sam Waters. 

  Canlyniad penigamp gan dîm sy'n 

ymhyfrydu mewn taclo cadarn a phasio 

cytbwys, gan hepgor y cicio. 

   Da iawn i Jack Dauncey, Alex Eyres, Liam 

Jenkins, Dewi Middleton, Tom Parry, Dylan 

Evans, Rhys Dauncey, Siôn Pari, Ioan 

Racliff, Ryan Wheeler, Owen Eyres, Sam 

Waters, William Peart, Dewi Roberts, Elliot 

Hardy, Ioan Watkins, Ieuan Rolls, Owen 

Johnson, Lloyd Matthews a Riley Howells. 

 

Clwb Dawnsio Gwerin yr Adran Gynradd 

Mae clwb dawnsio gwerin wedi bod yn 

hynod o lwyddiannus ymysg disgyblion 

blwyddyn 1 a 2.  Mae rhan fwyaf o’r 

disgyblion yn mynychu’r clwb ac yn 

m w y n h a u  p e r f f o r m i o  o  f l a e n 

cynulleidfaoedd. Bwriadwn barhau â 

dawnsio yn ystod ein themâu ar ôl y 

Nadolig. Braf yw gweld cymaint o blant yn 

mwynhau’r clwb ac yn eu clywed yn 

chwerthin yn neuadd yr ysgol.  Diolch yn 

fawr i Mrs Eiry Palfrey am ddod i’r ysgol i’n 

dysgu ni! 

 

Mrs McDonagh 

Rydym wedi bod yn ffodus iawn i groesawu 

Mrs Annadele McDonagh o’r AALl sydd 

wedi bod yn cynnal sesiynau iaith gyda 

phlant yr ysgol.  Maent wedi bod wrth eu 

boddau yn dysgu’r geiriau clod ac yn 

ymarfer ateb cwestiynau yn gywir.  Mae Mrs 

McDonagh yn falch iawn o’r hyn mae hi 

wedi ei weld hyd yn hyn.  

Engage4Life 

Bu criw o Flwyddyn 11 yn brysur iawn yn 

trefnu gweithgareddau yn y gymdeithas ac 

yn yr ysgol fel rhano brosiect Engage4Life y 

tymor yma.  Trefnwyd stondin gacennau a 

noson i’r gymuned yn Llanharan gydag 

elw’r gweithgareddau’n mynd at elusen Tŷ 

Hafan. 

 

Enillwyr y Talwrn! 

Llongyfarchiadau i dîm Bl 12 Ysgol 

Llanhari am ddod yn fuddugol yng 

nghystadleuaeth Talwrn y Beirdd yng 

Nglanllyn yn ystod cwrs Safon Uwch 

Cymraeg i ysgolion Cymru ac i Gwynfor 

Dafydd am ennill y Gadair.  Da iawn chi! 

 

Diwrnod Cenhedloedd Unedig 

Cafwyd diwrnod yn dathlu Diwrnod 

Cenhedloedd Unedig cyn diwedd yr hanner 

tymor! Canolbwyntiodd plant Dewi Draenog 

ar yr Eidal, Cadi Cwningen ar Tsiena, Gwion 

Gwiwer ar India a Lleucu Llwynog ar Sbaen.  

Dysgodd y plant am draddodiadau a 

diwylliannu gwahanol a chafwyd cyfle i 

flasu gwahanol fwydydd ac i wneud 

amrywiaeth o weithgareddau . 

 

Pencampwyr MOS  

Llongyfarchiadau mawr unwaith eto i 

ddisgyblion Blwyddyn 10 sydd wedi bod 

ynghlwm ag arholiadau Microsoft MOS.  Y 

mis hwn enillon nhw 5 gwobr allan o 9 yn 

rownd derfynol Pencampwyr MOS 

Microsoft Rhondda Cynon Taf.  Daeth bri i 

ran  Mr Paul Greene, Arweinydd Pwnc TG 

Llanhari ar y dydd hefyd ar ffurf Gwobr 

Athro Rhagorol. Pencampwriaeth Prydain 

yw’r cam nesaf gyda chyfle i gyrraedd 

Pencampwriaeth y byd yn America yr haf 

nesaf!  

Beca Ellis a Rhys Rubery, Blwyddyn 10 yn 

cynrychioli’r ysgol yng nghynhadledd 

‘Showcase’ Microsoft o ganlyniad i’r 

llwyddiant yn rownd derfynol Rhondda 

Cynon Taf. 

Tim Pêl-rwyd Ysgol 

Llanhari yng 

Nghystadleuaeth  

yr Urdd. 

Diwrnod Plant Mewn Angen 

Cynhaliwyd Diwrnod Gwallt Gwirion yn yr 

Adran Gynradd a diwrnod gwisg anffurfiol 

yn yr Adran Uwchradd ar 14eg o Dachwedd 

er mwyn cefnogi elusen Plant Mewn Angen. 

Roedd pob un wedi gwneud ymdrech 

arbennig ac yn edrych yn fendigedig!  Da 

iawn i bob un a gyfrannodd tuag at yr 

elusen!  Cododd yr Ysgol £429.48 tuag at yr 

elusen. 

Gwallt Gwirion yr Adran Gynradd. 



Ysgol Castellau 
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Mae Clwb Rygbi Pontypridd hyd yn hyn wedi mwynhau cryn 

lwyddiant yn ystod y tymor, gan ennill un-ar-ddeg a cholli dim 

ond un o'r gemau a chwaraewyd. 

   Gyda record gant y cant yn yr Uwch Gynghrair - yr unig glwb i 

ennill eu holl gemau - mae Ponty wedi tynnu'n glir ar frig y tabl. 

Y nod fydd amddiffyn y safle hwwnw trwy weddill y tymor ac 

ail gipio coron y pencampwyr. 

   Mae Ponty hefyd wedi sicrhau buddugoliaethau yn erbyn 

Albanwyr Llundain a Connacht yng Nghwpan Prydain ac 

Iwerddon, ond wedi colli un gem adref yn erbyn Bryste. Mae'r 
gobaith o symud ymlaen i rowndiau terfynnol y gystadleuaeth, a 

hynny o grwp rhagbrofol anodd dros ben, yn dal yn fyw. 

   Heb os mae llwyddiant anghymarol Pontypridd dros y tri 

thymor diwethaf, gyda'u statws presennol fel pencampwyr 

dwbwl Cymru, wedi gosod y clwb ben ac ysgwydd uwchlaw y 

gweddill. Mae'r llwyddiant hwnnw, a'r rygbi creadigol a 

chyffrous sy'n cael ei chwarae, yn denu torfeydd mawr a swnllyd 

i Heol Sardis. 

   Mae croeso i bawb ddod lawr i'r 'House of Pain' i wylio tîm 

dawnus Pontypridd yn chwarae. I'r rhai sydd heb eto brofi'r 

awyrgylch unigryw, beth am wneud adduned Blwyddyn Newydd 

i wylio pencampwyr Cymru yn fyw, ac i gefnogi eich clwb lleol. 

   Wrth i'r cyffro barhau ar y cae, mae Clwb Pontypridd yn lle 

prysur oddi ar y cae hefyd, gyda digon o weithgareddau 

cymdeithasol dros wyl y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.  

   Mae siop y clwb yn llawn o eitemau i lanw'r hosan Nadolig - 

crysau rygbi deniadol y clwb, dillad hamdden ac hyfforddi a 

llawer mwy. Galwch mewn i'r siop yn Heol Sardis neu ar y 

wefan:  www.ponty.net/e-shop 

   Gobeithio cawn eich gweld yn bloeddio dros y clwb, yn 
Gymraeg wrth gwrs, ar Heol Sardis cyn hir. 
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Da iawn i bawb rhedodd yn ras traws gwlad y sir yn y Ddraenen Wen 

ac yn enwedig i Sarah John  

am ennill y ras i ferched Blwyddyn 6. 

Un o ddigwyddiadau 

Wythnos Gwrth Fwlio 

oedd dydd Gwener 

Glas pan wisgodd y 

plant i gyd mewn glas 

er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o’r 

achos. 

Bu pob dosbarth yn coginio a gwerthu cacennau i godi arian ar gyfer 

Plant Mewn Angen. Codwyd £420! 

Cyngor Chwaraeon yn derbyn hyfforddiant Arweinyddion Chwarae er 

mwyn datlygu gemau ar yr iard. 

Ymweliad â Chastell Caerdydd a rhai o fechgyn Blwyddyn 2 yn 

cymryd munud i feddwl am y milwyr collodd eu bywyd yn y Rhyfel 

Mawr 

Roedd ymweliad Blwyddyn 4 ag Ysgol Maestir yn Sain 

Ffagan yn agoriad llygad i bawb a’r plant yn sylweddoli 

pa mor lwcus ydyn nhw i fod yn Ysgol Castellau! 



Ysgol Creigiau 
 

Gyda llawenydd mawr y derbyniwyd y newyddion ddechrau 

mis Tachwedd, am enedigaeth Loti ac Osian - efeilliaid bach 

Mrs Siân Matthews, Dosbarth 1. Mae Ioan wedi dotio ar ei 

frawd a’i chwaer fach newydd ac wrth ei fodd yn helpu Mam a 

Dad i gadw llygad arnynt.  

   Yn ddiweddarach yn y mis, derbyniwyd newyddion hapus 

arall! Y tro hwn am enedigaeth Steffan, mab bach newydd Mrs 

Eleri Evans, y Dosbarth Derbyn. Mae Gwenno Mai a Wil, fel 

Ioan, hefyd wrth eu boddau gyda’u brawd bach newydd. Mae 

pawb yn yr ysgol yn edrych ymlaen at gael cwrdd â’r tri. 

 

Roedd yr ysgol yn llawn o “Arch Arwyr” ar ddiwrnod Plant 

Mewn Angen. Roedd pawb yn edrych yn arbennig yn eu 

gwisgoedd. Diolch i ddisgyblion Bl 5 a 6 am werthu cacennau 

amser egwyl ac i bawb am lwyddo i godi dros £700. 

 

Llongyfarchiadau enfawr i Taliesin Cambell, Class 2 am 

lwyddo i godi y swm anhygoel o £2,000 ar Ddiwrnod Plant 

Mewn Angen. Roedd Taliesin am wneud rhywbeth go arbennig 

i godi arian ac fe benderfynnodd ei fod yn mynd i gerdded i’r 

ysgol y diwrnod hwnnw. Mae gallu cerdded i’r ysgol yn 

brofiad cyffredin i ranfwyaf o ddisgyblion ond nid felly i 

Taliesin oherwydd mae’n dioddef o Barlys yr Ymennydd. Am 

hanner awr wedi wyth y bore, fe gerddodd drwy ddrysau’r 

ysgol i gymeradwyaeth deimladwy a chynnes ei gyd-

ddisgyblion ac yn syth i freichiau Pudsey!  
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Fe aeth Dosbarth 2 ar drip i ganol Caerdydd yn ddiweddar i 

gael cinio ym Mwyty Jamie Oliver cyn mynd yn eu blaenau i 

ymweld â siop “ddeli” Wally’s a Marchnad Fwyd y ddinas. 

Roedd cael bwyta ym Mwyty Jamie yn achlysur a hanner! Fe 

fu’r dosbarth hefyd yn Amgueddfa Sain Ffagan yn edrych ar 

hen ddulliau traddodiadol o goginio.  

 

Aeth disgyblion yr Adran Iau i Jambori’r Urdd yng Nghanolfan 

y Mileniwm ddiwedd y mis. Roedd y neuadd yn orlawn o blant 

yn cael amser gwych yn canu, dawnsio a jeifio yng nghwmni 

Mr Urdd ei hunan! 

Arch Arwyr 

Dosbarth 6 

Rhai o 

ddisgyblion 

Bl. 5 a 6 yn 

gwerthu 

cacennau ar 

ddiwrnod 

Plant Mewn 

Angen 

            Disgyblion Bl.2 yn Sain Ffagan 

Taliesin ar ei 

ffordd i’r ysgol. 


