
MEDI 

2015 

 

Rhif 300 
 

 

Pris 80c 

tafod elái 

w w w . t a f e l a i . c o m  

Fflur Elin o Donyrefail yw enillydd Gwobr Dr John Robert 
Jones o fewn yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg 
eleni. Hon yw un o brif wobrau Prifysgol Bangor, sy’n cael ei 
ddyfarnu i’r graddedigion gorau yn eu maes pwnc. 
   Graddiodd Fflur, 21, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Llanhari, 
gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Hanes a derbyniodd siec 
werth £1,500 yn ystod ei seremoni graddio. 
   Hefyd yn ystod y seremoni derbyniodd Fflur Wobr Goffa 
Charles Mowat o £100. Rhoddir y wobr i'r myfyriwr mwyaf 
teilwng sy'n graddio gydag Anrhydedd mewn Hanes yn yr Ysgol 
Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg. 

Colli Lowri 
 

Fe syfrdanwyd yr ardal gyfan brynhawn Llun, Gorffennaf 

13eg gyda’r newyddion brawychus am farwolaeth annhymig 

Lowri Gruffydd, Nantcelyn, Efail Isaf. Estynnwn ein 

cydymdeimlad diffuant i Hefin a’r meibion Trystan ac Osian 

ac i rieni a chwaer Lowri. 

   Rhoddwyd teyrnged arbennig i Lowri gan Geraint Rees a 

cyhoeddir fersiwn byr ar dudalen 3.  

Graddio gydag Anrhydedd a Gwobr 

Mae Peter Evans, Prifathro Ysgol Creigiau, yn ymddeol ar ôl 

36 mlynedd o wasanaeth i'r ysgol. Ymunodd â'r ysgol yn 1979 

fel dirprwy brifathro a dwy flynedd yn ddiweddarach fe'i 

apwyntiwyd yn brifathro. Does dim amheuaeth fod ei 

frwydfrydedd a'i fanylder wedi sicrhau llwyddiant yr ysgol ar 

bobl lefel a'i brofiad wedi bod o fudd i ysgolion eraill yng 

Nghaerdydd. Y Dirprwy presennol, Mrs Delyth Kirkman, yw ei 

olynydd. Mae hi wedi bod yn yr ysgol ers 2009.  

36 mlynedd o wasanaeth i ysgol 

Leanne Wood A.C. yn agor Gardd Cylch Meithrin Tonyrefail 

Gemma'n mentro i Gosta Rica 
 
Mae Gemma Maddern, cyn-ddisgybl Ysgol 
Gyfun Rhydfelen, yn gweithio bellach fel 
therapydd galwedigaethol yng Nghaerdydd a'r 
Fro. Mae hi newydd orffen ei gradd meistr 
mewn Astudiaethau Proffesiynol. 
Llongyfarchiadau yn wir.  
   Ar ôl teithio i Seland Newydd ar ddechrau'r 
flwyddyn mae hi erbyn hyn yn paratoi at sialens arall. Mis 
Ebrill nesa bydd Gemma yn trecio Costa Rica gan ddringo 
pump llosg fynydd - i gyd er mwyn codi arian ar gyfer Gofal 
Cancr Marie Curie. Ond nid ar ei phen ei hun - bydd ganddi 
gwmni - ac fe gewch fwy o wybodaeth am yr antur enbyd hon o 
ymweld â gwefan 
Marie Curie - 
mariecurie.org.uk/
costarica.   
  Cynhaliwyd bore 
coffi a chacennau yn 
Georgetown, Gwaelod 
y Garth ar ddechrau'r 
haf - diolch i 
garedigrwydd Sandra 
Rose a Stuart. 
Casglwyd £200 y bore 
hwnnw - ac fe gafwyd gwledd! Efallai y carech ei chefnogi yn y 
fenter trwy ymweld â'r wefan http://www.justgiving.com a 
theipio 'Gemma Maddern'.  Pob lwc i ti Gemma!  

Prynwch eich copi o  

Tafod Elái 
£8 am y flwyddyn  

Oddi wrth eich dosbarthwyr lleol neu  
029 20890040 

http://www.bangor.ac.uk/courses/cymraeg/under/htm/pw95.php.cy
http://www.justgiving.com
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant 

Blynyddoedd 1 a 2 

Mae Blwyddyn 1 a 2 wedi cael amser 

prysur iawn yn ystod wythnosau olaf y 

tymor. Ddydd Iau a Gwener Gorffennaf 

9fed a 10fed, perfformiodd y plant sioe “Yr 

Ardd Hudol”. Cafwyd llawer o hwyl wrth 

ganu, rapio, actio, adrodd stori heb sôn am 

ddawnsio gwych! 

 

Ar ddydd Mercher ola’r tymor, daeth Ffa-la

-la, y dylwythen deg i ymweld â’r plant yn 

yr ysgol,  i ganu a chwarae gemau yn 

ymwneud â’r ardd. Cafodd y plant amser 

gwych yn ei chwmni! 

 

Ennill cystadleuaeth 

Daeth Scott Davies o 

Flwyddyn 6 yn fuddugol 

mewn cystadleuaeth 

llunio poster yn 

rhybyddio rhag peryglon 

Carbon Monocsid.  

Enillodd Scott siec am 

£300 a chafodd yr ysgol 

siec am £500!  Da iawn ti Scott! 

 

Cystadleuaeth Tenis 

Daeth Ben Williams, Harri Stiff, Liam 

Scott, Alex Gajraj yn bedwerydd drwy Dde 

Cymru mewn twrnameint tenis a gafodd ei 

gynnal yng nghanolfan David Lloyd yng 

Nghaerdydd.  Ymdrech arbennig fechgyn! 
 

 

Dosbarth 11 

Enillodd Dosbarth 

11 ddiwrnod o 

addysg awyr agored 

yn ddiweddar.  Fe 

gafodd y disgyblion 

gyfle i adeiladu 

llochesi, cynnal tân 

a choginio awyr 

agored. Roedd pawb 

wrth eu boddau er 

gwaethaf ambell gawod o law! 

 
Dymuniadau Gorau 

Dymuniadau gorau i’r disgyblion fydd yn 

dechrau yn Ysgol Llanhari ym mis Medi, 

yn ogystal â’r disgyblion fydd yn dechrau 

yn Ysgol y Pant. 

 

Staff 

Dymuniadau gorau i Mrs Lisa Veck a Mrs 

Ceri Llewellyn sydd wedi’n gadael ar 

ddiwedd tymor yr Haf.  Mae Mrs Veck yn 

gadael ar ôl cyfnod o salwch hir-dymor a 

Mrs Llewellyn yn dechrau ar ei swydd 

newydd fel Dirprwy Bennaeth Ysgol Cwm 

Garw.  Hwyl fawr hefyd i dri aelod arall o 

staff sy’n ein gadael sef Mr Alun Reynolds 

fu’n cynorthwyo yn Nosbarth 6, i Mrs 

Sharon Flower a fu’n cyflenwi yn nosbarth 

8 ac i Mrs Grant sydd wedi bod yn 

gynorthwy-ydd amser cinio gyda ni ers 

nifer o flynyddoedd.  Rydym yn falch iawn 

hefyd o groesawu Ms Anwen Jenkins yn ôl 

atom i addysgu Blwyddyn 3. 

 
Gweithgareddau’r Gymdeithas Rieni 

Cynhaliwyd Ffair Haf lwyddiannus ac yn 

ystod y ffair agorwyd gardd goffa Miss 

Rhian Griffiths, yn swyddogol.  Braf oedd 

gweld rhieni Miss Griffiths yn bresennol yn 

er mwyn gweld gwaith caled y staff a’r 

disgyblion wrth baratoi’r ardd.  Cynhaliwyd 

ein Dawns Haf flynyddol ar 11eg 

Gorffennaf.  Daeth dros 200 o rieni i 

fwynhau’r gwledda, yr ocsiwn a’r dawnsio 

a chodwyd swm anrhydeddus iawn tuag at y 

Gymdeithas Rieni. Diolch yn fawr iawn i 

bawb a gyfrannodd.  

 

“Dal Sownd” 

“Dal Sownd” sef addasiad o “Hairspray” 

oedd sioe Haf CA2 eleni, gyda disgyblion 

Blwyddyn 6 yn actio a disgyblion 

Blynyddoedd 3-5 yn y corws.  

Perfformiwyd y sioe deirgwaith i’r rhieni ac 

roedd brwdfrydedd a mwynhad y 

gynulleidfa’n amlwg bob tro.  

Llongyfarchiadau i bawb ar berfformiadau 

gwych!   

Ysgol Pont-Sion-Norton 

Swydd Newydd 
Dymuniadau gorau i Mrs Lowri Harris yn 
ei swydd newydd yn Ysgol y Felin, 
Llanelli. Bu Lowri yn teithio yr holl ffordd 
o Landeilo pob dydd ers bron i ddwy 
flynedd.   Mwynha’r amser rhydd 
ychwanegol! Diolch i ti am dy holl waith 
dros y blynyddoedd, yn enwedig gyda’r 
eisteddfodau. 
 
Tripiau Haf  
Cafwyd tripiau haf llawn hwyl gan yr 
ysgol gyfan i Oakwood, Mountain View 
Ranch ac Arch Noa. Diolch i bawb a fu’n 
rhan o’r tripiau. 

Gala Nofio 
Diolch i bawb a fu’n rhan o Gala Nofio’r 
Sir ym mhwll nofio Abercynon. Roedd yn 
ddiwrnod hwyl a llwyddiannus. 
 
Mabolgampau 
Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan 
ym mabolgampau’r clwstwr cyn yr haf. 
Roedd pawb wedi cael llawer o hwyl ac 
roedd yn brofiad gwych. Diolch yn fawr 
iawn i’r trefnwyr. 
 
Llangrannog 
Aeth blwyddyn 5 i Langrannog gyda’r 
clwstwr ym mis Mehefin. Roedd yn 
benwythnos prysur llawn gweithgareddau 
amrywiol ac roedd y plant hanner cysgu 
nol yn yr ysgol ar y dydd Llun! Diolch i’r 
athrawon aeth i gynorthwyo.  
 
Cyngerdd Haf 
Cynhaliwyd cyngerdd Haf yr ysgol yn 
Ysgol Cardinal Newman eleni. Cafwyd 
cyngerdd amrywiol iawn, o’r adrodd a’r 
canu, i’r dawnsio disgo! Roedd hyd yn oed 
parti chwibannu gan y bechgyn!! 
 
BBQ 
Ar noson braf iawn ym mis Gorffennaf, 
cynhaliwyd BBQ Haf yr ysgol. Roedd pob 
math o stondinau- llyfrau, raffl, losin, 
castell gwynt, pel-rwyd a gemau. Codwyd 
swm gwych ar gyfer yr ysgol. Diolch i 
Ffrindiau Pont-Sion-Norton am drefnu ac 
i’r rhieni, athrawon a disgyblion am redeg 
y stondinau. 
 
Parti Ponty 
Diolch i glwb perfformio’r ysgol am ganu 
ym Mharti Ponty eleni. Bu cyfle iddynt 
ganu ar y stryd fawr, cyn canu ym Mharc 
Ynys Angharad yng nghanol yr hwyl i 
gyd. Yna cafwyd cyfle i fwynhau 
stondinau a hwyl y parti.  



     Tafod Elái       Medi 2015 3 

Y côr yn perfformio ym Mharti Ponty 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Garth Olwg 

 

Cydymdeimlwn yn arw gyda’n Pennaeth 

Hefin Gruffydd a’r bechgyn Trystan ac 

Osian, ar farwolaeth annisgwyl Lowri. 

Staff, plant a rhieni YGGGO 

Llongyfarchiadau i 

Mr Jones ar ei 

ddyrchafiad fel 

Dirprwy Bennaeth  

Ysgol Gynradd 

Gymraeg 

Castellau. Bydd 

Mr Jones yn ein 

gadael ar ddiwedd 

Gorffennaf. 

Ar ddiwedd y 

tymor fe fydd ein 

cynorthwywraig, 

Miss Delyth  

Williams hefyd yn 

gadael.  

Mae Miss Williams 

wedi cael swydd 

fel derbynyddes i 

Chwisgi Penderyn. 

Dymunwn bob lwc i blant Blwyddyn 6 

sy’n ein gadael yr ddiwedd y Flwyddyn.  

Hwyl fawr oddi wrth bawb yn nheulu 

Garth Olwg! 

Er cof am 

Lowri Gruffydd 

5 Rhagfyr 1963 – 13 Gorffennaf 2015 
 

Crynodeb o deyrnged arbennig Geraint Rees. 

 

Mae’n chwithig tu hwnt ein bod ni yma heddi ar orchwyl mor brudd i gofio un a 

oedd bob amser mor llawen. Gallaf fod yn sicr na fydd y mwyafrif ohonom erioed 

wedi teimlo emosiwn heblaw am fodlondeb neu lawenydd yng nghwmni Lowri a 

oedd yn cael ei nodweddu gan chwerthin a sgwrsio a hiwmor chwim ac oedd ag 

amser ganddi i bawb.     

   Yr hyn sydd wedi dod yn amlwg i mi wrth gasglu atgofion pobl am Lowri yw 

fod hynt ei bywyd yn ifanc yng nghartre Alan ac Alwen Kemp a gyda Siwan ei 

chwaer, yn helpu i esbonio cymaint am y Lowri y daeth cymaint ohonom ni i’w 

hadnabod, a’i gwerthfawrogi. Cynnyrch ei magwraeth oedd hi, a honno’n 

fagwraeth gwbl gefnogol a chariadus.   

   Wedi ei geni yn Didcot yn 1963, tra roedd ei thad yn gweithio fel ffisegydd 

niwcliar mewn labordai yn yr ardal honno, fe gymerodd swyddi Alan y teulu ar 

daith amrywiol – o Didcot i Gaer, wedyn i Genefa yn y Swisdir ar ddechrau’r 

70au. Cafodd Lowri ei haddysg yn ardal Caer mewn ysgol uwchradd i ferched, a 

hynny wrth gwrs yn llwyr trwy gyfrwng y Saesneg. Yn 1980 daeth y teulu i fyw 

yng Nghaerdydd, ac fe gymerodd Lowri ei lle gyda ni yn Ysgol Llanhari ar gyfer 

ei haddysg chweched dosbarth, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Ffeindiodd y 

teulu eu lle yng Nghapel Tabernacl yr Ais yng Nghaerdydd, lle cafodd Lowri ei 

bedyddio tra yn y Chweched Dosbarth. Fe aeth Lowri wedyn i Aberystwyth i 

astudio Ffrangeg gan dreulio blwyddyn yn Ffrainc.   

   Bu Lowri’n ddisgybl yn Llanhari, yn athrawes yn Ysgol Gŵyr, yn bennaeth 

adran wedyn yn Ysgolion Cyfun Cymer Rhondda, Rhydywaun a Glantaf. Am 

gyfnod bu’n darlithio mewn Ffrangeg ym Mhrifysgol Morgannwg a chyfnod o 

fewn Uned Iaith Cyd Bwyllgor Addysg Cymru. Yn ystod y cyfnod hwnnw y 

cwrddodd hi gyda Hefin, oedd yn gweithio ym myd cyfrifiaduro addysg gyda 

MEU Cymru. Ac o’r fan honno y datblygodd perthynas oes rhwng dau unigolyn 

tra gwahanol ond gwbl cyd-ddibynnol. Trodd y berthynas yn briodas, ac o’r 

briodas honno daeth dau drysor mawr bywyd Lowri a Hefin, sef, Trystan ac Osian. 

Byddai dychmygu Lowri heb Hefin fel dychmygu Fo heb Fe. Byddai’r ddau yn 

dod i’r capel yn y car. Byddai Hefin yn cerdded adre ac wedyn byddai Lowri yn 

gyrru gartre ar ôl siarad gyda phawb roedd hi am weld, a hynny dipyn yn hwyrach.    

   Doedd Lowri ddim yn allblyg o wleidyddol, ond wrth ei bodd i weld Cymreictod 

hyderus y bechgyn yn cael ei ddihuno dros y blynyddoedd diwethaf. Roedd hi’n 

naturiol ryngwladol ei gweledigaeth, yn hyderus fod pobl yn gallu camu ar draws 

ffiniau iaith. Roedd hi wrth ei bodd gyda phob agwedd o’n traddodiadau Cymreig. 

Manteisiodd ar y traddodiad corawl – gyda Chôr Caerdydd ac wedyn am 

flynyddoedd gyda Chôr Godre’r Garth.    

   Buodd yn dawnsio gyda Dawnswyr Nantgarw – ac ar ôl ymddeol, fe 

benderfynodd ymroi yn llwyr i fod yn “groupie” – yn gyntaf i Hefin ac wedyn i 

Osian a Trystan, y tri yn cymryd eu lle yn flaenllaw erbyn hyn. Dros yr wythnos 

diwethaf bu Trystan ac Osian yn wahoddedigion i’r Gyngres Geltaidd yng Nghorc, 

Iwerddon.  

  Y’n ni wedi sôn am Lowri y ferch, y wraig, y fam, y ffrind a’r athrawes. Yn sail 

i’r cyfan hyn roedd ganddi sylfaen o egwyddorion cadarn fel unigolyn goleuedig a 

chynhwysol, ac yn Gristion ymchwilgar – a hyn eto yn rhan o fywyd ei theulu.   

   Roedd Lowri yn hoff iawn o ystyried ei ffydd drwy lens blaengar, modern a di-

ddogma. Roedd ganddi ddiddordeb cynyddol mewn Cristnogaeth flaengar, ac 

roedd yn aelod o grwp Facebook Cristnogaeth21. Pob wythnos, hi oedd un o’r 

cyntaf i hoffi pethau oedd yn cael eu postio yno, ac roedd y math o bethau roedd 

hi’n eu hoffi yn adlewyrchu ei chredoau yn wych.  

   Prin y gall deng munud o deyrnged gostreli Lowri Gruffydd yn gywir. Gallwn ni 

ond mynegi ein gwerthfawrogiad am ferch a osododd bwysigrwydd ar deulu, ar 

gymuned, ar ffrindiau ac ar ei gwaith. Yng nhganol y cyfan roedd gwên lawen, 

calon agored, ysbryd cefnogol ac amser i bawb.   

   Daethom yma heddi i ddiolch am fywyd Lowri Gruffydd, Lowri Kemp. Bu 
bywyd hon yn wers i ni gyd ar sut i fyw, a sut i wneud hynny’n llawn ac yn llawen.  

Diolch amdani.     



4 Tafod Elái       Medi 2015 

Ysgol Uwchradd 
Pontypridd 

 
Mae’r ysgol a’r adran Gymraeg wedi cael 

amser prysur iawn ers y Gwanwyn a 

dyma’r tro cyntaf i ni gyfrannu ers 

misoedd. 

   Ym mis Ebrill cynrychiolodd Ciara 

Richards, blwyddyn 10  Gymru yn y tîm 

badminton dan 19 oed yn y 

Pencampwriaeth Ewropiaidd yn Prague. 

Daeth y tîm yn bedwerydd – 

llongyfarchiadau iddyn nhw. 

   Yn fwy diweddar enillodd Roman 

Ahearne gystadleuaeth ffotograffiaeth 

RhCT – llongyfarchiadau iddo fe hefyd. 

Nôl ym mis Ebrill cynhaliwyd ein 

Heisteddfod flynyddol gyda llawer o hwyl 

a sbri. Enillodd “Maritime” eto eleni ond 

dan arweiniad Mr Watson am y tro cyntaf. 

Mwynheuodd y disgyblion yn fawr iawn.    

   Ym mis Mai aeth grwp o ddisgyblion   

gyda’r adran Gymraeg i ymweld ag 

Eisteddfod yr Urdd ym Llancaiach Fawr. 

Cafodd y disgyblion gyfle i fwynhau’r 

awyrgylch Gymraeg tra'n datblygu nifer o 

sgiliau gwahanol. 

   Wythnos olaf mis Mehefin trefnodd Mr 

Alun Thomas a’r adran Chwaraeon lu o 

weithgareddau i ddathlu Wythnos 

Chwaraeon Genedlaethol. Aeth tripiau i 

Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd a’r 

Parc Olympaidd yn Llundain ac roedd 

sesiynau nofio, saethyddiaeth, sglefrio iâ, 

dringo, syrffio, golff a llawer mwy. Ar 

ddiwedd yr wythnos aeth plant 

blynyddoedd 7-9 i lawr i Leckwith ar gyfer 

diwrnod mabolgampau. Tro “Lady 

Windsor” oedd hi i ennill eleni. 

   Dwedodd yr Adran ffarwel i fl 13 

ddiwedd mis Mehefin. Cawsom noson 

hyfryd yn y Mochyn Du yn rhannu 

atgofion o’n profiadau Cymraeg gyda’n 

gilydd dros y blynyddoedd. Roedd y noson 

yn arbennig hefyd achos mae Mrs Ann 

Jenkins, un o athrawon yr adran yn gadael 

eleni ar ôl bron 25 o flynyddoedd yn yr 

ysgol. Dymunwn yn dda iddi hi a’r 

disgyblion sydd yn symud ymlaen i 

anturiaethau newydd. 

   Am y tro cyntaf eleni ymwelwyd â 

Tafwyl ddydd Sadwrn, Gorffennaf 4. 

Roedd hi’n brofiad cyffrous iawn ac un 

bydd yr adran yn awyddus iawn i rannu 

gyda mwy o ddisgyblion y flwyddyn nesa. 

Aeth rhai o’r disgyblion lleol i Barti Ponty 

hefyd ar Orffennaf 11 ac mae’n braf gweld 

tŵf a phoblogrwydd digwyddiadau 

Cymraeg yn yr ardal. 

Lois Rhodd Thomas - ganwyd 30ain o Fai 
i Eurgain Haf a Ioan Thomas a chwaer i 

Cian Harri, Y Comin, Pontypridd 

Elsie Beca merch Sian ac Owen Jones,  

Pentyrch. (Tudalen 7) 

Eluned Myfanwy merch i Holly ac Alun 

Evans a chwaer i Gruff. (Tudalen 7) 
Priodas Geraint Huws a Manon 

Humphreys yn y Tabernacl, Efail Isaf. 

(Tudalen 5) 

Llyfr newydd Dr Wynne, Meisgyn  

(Tudalen 9) 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Cydymdeimlo 
Fe syfrdanwyd ardal gyfan brynhawn Llun, 

Gorffennaf 13eg gyda’r newyddion 
brawychus am farwolaeth annhymig Lowri 

Gruffydd, Nantcelyn.  

   Cynhaliwyd yr angladd yng Nghapel y 
Tabernacl ganol dydd ddydd Mawrth, 28ain 

o Orffennaf. Roedd y capel a’r ganolfan yn 

orlawn a thyrfa’n sefyll y tu allan, sydd yn 

dyst i’r parch a’r cariad a oedd gan gynifer o 
bobl tuag at Lowri. 

  Croesawyd y gynulleidfa yn gynnes gan y 

parchedig Eirian Rees a dystiodd fod pob un 
a oedd yn bresennol wedi dod i gefnogi’r 

teulu bach yn Nantcelyn a rhieni Lowri yng 

Nghaerdydd. Cafwyd datganiad nefolaidd o 
hyfryd o’r emyn “Dwy law yn erfyn” gan 

Gôr y Cwm. Ar ôl dau ddarlleniad o’r Beibl, 

y naill gan Geraint Wyn Davies a’r llall gan 
Helen Prosser talwyd teyrnged bwrpasol 

iawn i Lowri gan Geraint Rees. 

   Cafwyd datganiad teimladwy o “Gwyn fy 

Myd” (You riase me up) gan bedwarawd o 
fechgyn Ysgol Glantaf lle'r oedd Lowri’n 

athrawes a gan mai Ffrangeg oedd ei phwnc 

cafwyd darlleniad o “Le Petit Prince” gan 
Mali Roberts a Hawys Waddington. Daeth y 

gwasanaeth i’w derfyn gyda’r emyn “Dros 

Gymru’n gwlad o Dad dyrchafwn gri” ar y 
dôn Finlandia. Yr organydd oedd D. Carey 

Williams a greodd naws ddefosiynol yn 

ystod yr Oedfa. Gwahoddwyd y gynulleidfa 
i Neuadd y Pentre ac i Ganolfan y Tabernacl 

i gael paned a thamaid i’w fwyta a 

baratowyd gan wragedd y Tabernacl. 

   Bydd Lowri’n gadel bwlch anferth mewn 
amryw o gylchoedd. Estynnwn ein 
cydymdeimlad diffuant i Hefin a’r meibion 
Trystan ac Osian ac i’w rhieni Alan ac 
Alwen Kemp a’i chwaer Siwan. 
 
Croeso nôl i’r ardal 

Wedi treulio cyfnod yn byw yn Lloegr mae 

Tim a Bethan Corry wedi symud yn ôl i fyw 

i Dregolwyn. Mae Taid a Nain, Dave a 
Rhian Eyres, Heol Iscoed wrth eu boddau yn 

cael gweld Noa Tomos, yr ŵyr bach, yn 

amlach o lawer. Peilot yw Tim ac mae 
Bethan yn Seicolegydd Addysgol ym Mro 

Morgannwg. 

 
“Y Ras am Fywyd” 

Llongyfarchiadau i Jessica, merch Owen a 

Joanne Morris, Siop y Pentre ar redeg 5 
cilomedr Y Ras am Fywyd i gefnogi ei 

ffrind a gollodd ei mam i ganser yn 

ddiweddar. Cododd Jessica rhyw £450. Da 
iawn ti, Jessica. 

 
Ymddeol 

Dymunwn yn dda i Siân Elin Jones, Heol 

Brynheulog ar ei hymddeoliad o Ysgol 

Gymraeg Evan James. Yr un yw ein 
dymuniad i Karen Evans, Nantcelyn sydd 

wedi ymddeol o Ysgol Gynradd Gymraeg 

Garth olwg. Mwynhewch eich rhyddid a 

dymunwn flynyddoedd lawer o fwynhad ac 

iechyd i chi eich dwy. 
 
Eisteddfod Llangollen 

Llongyfarchiadau cynnes i aelodau 
Dawnswyr Nantgarw ar eu llwyddiant yn Y 

Gystadleuaeth Ddawnsio yn Eisteddfod 

Ryngwladol Llangollen. 
 
Côr yr Einion 

Bu Côr yr Einion yn canu fore Sadwrn, 
Gorffennaf 11eg yn nathliadau Parti Ponty. 

Ar ôl cael egwyl yn ystod mis Awst bydd yr 

aelodau’n ail-ymgynnull nos Iau, Medi 11eg 
yn y Ganolfan yn Efail Isaf. Croeso i 

aelodau newydd i ymuno â’r Côr. 

  A sôn am Barti Ponty hoffwn longyfarch 
Einir Siôn, Ffordd y capel a’i chyd-

weithwyr am drefnu ac ail-ffurfio’r Ŵyl ym 

Mharc Ynysangharad ym Mhontypridd. Bu 

gweithio dyfal i drefnu gŵyl mor 
llwyddiannus. Ein dymuniadau gorau ichi, a 

gobeithio yr aiff yr Ŵyl o nerth i nerth. 

 
Y TABERNACL 

Gwellhad Buan 

Dymunwn yn dda i Bryn Davies, Radur a 

dderbyniodd driniaeth yn yr ysbyty i gael 

“pace-maker” i reoli’r galon. Dymunwn yn 
dda hefyd i Myra, ei wraig sydd yn gwella 

ar ôl cael pen-glin newydd. Brysiwch wella, 

eich dau. 
 
Genedigaeth 

Llongyfarchiadau gwresog i Chris a Lowri 
Leeke ar enedigaeth Beca Haf ar Orffennaf 

9fed. 

 
Dawnsio Dros Gymru 

Mae un o aelodau’r Ysgol Sul, sef Alys 

Thomas, Meisgyn, wedi bod yn ninas 
Bucharest i gynrychioli Cymru mewn 

gornest ddawnsio ryngwladol. Bu’n 

sgwrsio’n ddiddorol iawn ar Radio Cymru a 
hithau wedi cipio’r seithfed wobr.  

 
Ymddeol 

Dymuniadau gorau i Sylvia Davies sydd 

wedi ymddeol ar ôl pum mlynedd ar hugain 

yn dysgu yn Ysgol Gynradd Gymraeg garth 
Olwg. Dymunwn iechyd da iti i gael 

mwynhau dy ymddeoliad. 

 
Merched y Tabernacl 

Teithiodd rhyw naw o aelodau Merched y 

Tabernacl i Lanilltud Fawr, fore Mawrth, 
Gorffennaf 14eg. Ar ôl cael paned a sgwrs 

fe ymlwybrodd y grŵp tuag Eglwys hynafol 

Illtud Sant. Croesawyd y Doctor Elin Jones, 
i’n plith i’n tywys o amgylch yr eglwys. 

Adeilad o bren, plethwaith a chlai oedd yr 

adeilad gwreiddiol ond tua diwedd yr 11eg 
ganrif codwyd eglwys o garreg gan y 

Normaniaid. Hon yw un o eglwysi harddaf 

Morgannwg. Yn yr eglwys ddwyreiniol 

tynnwyd ein sylw at furluniau hynod ee. 
llun o Cristoffer Sant yn croesi afon gyda’r 

plentyn Iesu ar ei ysgwyddau. Uwchben 

bwa’r gangell roedd yna dri ffigwr pren 
cerfiedig o’r Crist ar y groes gyda Mair ac 

Ioan. Cofeb mae’n debyg i feirw’r ail Ryfel 

Byd. Tan yn ddiweddar iawn adfeilion oedd 
Capel Galilea, ond gyda grantiau hael gan 

amryw o noddwyr, ail-adeiladwyd y capel 

gan greu cartref newydd a chwaethus i’r 

meini nadd Celtaidd hardd. Bu’n fore hyfryd 
a phawb yn addo ail-ymweld â’r eglwys 

hynod. Daeth y diwrnod i ben gyda chinio a 

chwmnïaeth dda yng Ngwesty’r Bear yn y 
Bontfaen. Ein cyfarfod nesaf fydd ymweld â 

Chastell Caerffili ar ddydd Llun, Medi 14eg. 

 
Priodas  (Llun tudalen 4) 
Llongyfarchiadau i Manon a Geraint ar eu 

priodas yng Nghapel y Tabernacl ddydd 

Gwener, Gorffennaf 31ain. Mab Rhian a’r 

diweddar Dafydd Huws yw Geraint, a 
Manon yn ferch i Gareth a Rhiannon 

Humphreys ac aelod gweithgar yn Y 

Tabernacl. Edrychai Manon yn hyfryd mewn 
gwisg laes o liw ifori, ac roedd y 

morwynion, Carys Evans, Luned Eurig a 

Gwenllïan Haf hwythau mewn gwisgoedd 
hardd o liw rhosyn golau. Y morwynion 

bach oedd Megan Alys, Awen Mair, Lois 

Martha a Sara Ceindeg. Y gwas priodas 
oedd Owain Dafydd a’r tywyswyr oedd Aled 

Humphreys, Aled Huws a Christopher 

Fussell. Gweinyddwyd y gwasanaeth 

priodasol yn ddeheuig iawn gan Geraint 
Rees a D. Carey Williams oedd yr organydd. 

Offrymwyd gweddi gan y Parchedig D. 

Eirian Rees a chafwyd dau ddarlleniad gan 
Aled Humphreys, brawd Manon a Gwenan 

Thomas, chwaer Geraint. Gwefreiddiwyd y 

gynulleidfa gan Guto Ifan, cefnder Geraint a 
ganodd y gân “Serch”. Tra roedd y pâr ifanc 

yn arwyddo’r gofrestr fe ganodd parti o 

ferched “Calon Lân” yn swynol iawn a 
chafwyd datganiad ar y piano gan Cary 

Evans. Mwynhawyd y wledd briodas yng 

Ngwesty’r Winllan yn Llannerch. 

   Athro Daearyddiaeth yw Geraint yn Ysgol 
Gyfun Gymraeg Plasmawr a Manon yn 

Uwch Swyddog i Gomisiynydd y Gymraeg 

yng Nghaerdydd. 
  
Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Medi 

Medi 6ed Oedfa Gymun o dan ofal Aelodau 

Efail Isaf 

Medi 13eg Y Parchedig Aled Edwards  
Medi 20fed Croesawu’r Cynhaeaf ar gerdd a 

chân 

Medi 27ain Geraint Rees 

Canlyniadau Eisteddfod 
Meifod 

Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol 
1. Nantgarw 

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 

mewn nifer   1. Côr Hen Nodiant 
Côr Cymysg dros 45 mewn nifer     

3. Côr Godre'r Garth 

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed 

1. Osian Gruffydd - Pontypridd   
2. Daniel Calan Jones - Creigiau 

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed  

1. Trystan Gruffydd - Pontypridd 
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio   

1. Daniel ac Osian  

Stepio ar y Pryd Unigol  
1. Trystan Gruffydd 3. Osian Gruffydd 

Stepio ar y Pryd Deuawd  

1. Gwynfor a Trystan   3. Osian a Daniel 
Dawns Stepio i Grŵp  2. Nantgarw Bro Taf 

Tlws Coffa Lois Blake   

2. Dawnswyr Nantgarw 
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Caffi Parkinson’s 
Cymraeg 

 

Bydd cangen newydd o’r elusen 
Parkinson’s UK Cymru  yn cychwyn ar  
gyfer siaradwyr Cymraeg yn y de-
ddwyrain yn yr Hydref. Y bwriad yw 
cynnal cyfarfod/caffi bob tri mis, gan fod y 
caffis arferol eisoes yn cael eu cynnal yn 
fisol. Byddwn yn dewis lleoliad gwahanol 
bob tro, yn dibynnu ar ba ardaloedd y 
daw’r aelodau  newydd, o fewn siroedd 
Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil, 
Penybont ar Ogwr, Caerffili, a Chaerdydd 
a’r Fro. 
    Ar gyfer ein cyfarfod cyntaf cynhelir 
cinio yn nhafarn yr Ivor Arms, Brynsadler, 
Pontyclun, ddydd Iau, Tachwedd 19eg, am 
1.00 o’r gloch y prynhawn. Bydd croeso 
cynnes i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg 
sy’n dioddef o’r clefyd Parkinson’s, ac 
wrth gwrs eich gofalwyr/perthnasau/
cyfeillion, boed yn ddi-Gymraeg neu’n 
siaradwyr Cymraeg. 
   Os hoffech chi ymuno gyda ni, er mwyn 
gwneud ffrindiau newydd, a rhannu 
gwybodaeth a phrofiadau drwy’r Gymraeg, 
cysylltwch â: Rebecca  Lydon o 
Parkinson’s UK Cymru ar 0844 225 3714  
 e-bost: rlydon@parkinsons.org.uk 
Neu Siân Cadifor ar 01443 238615         
e-bost:  scadifor001@btinternet.com 
erbyn  Medi 30ain os gwelwch yn dda.  
   Gobeithio y gwelwn ni chi yno! 

Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

 
Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 
a.m. oni nodir yn wahanol) : 
 
Mis Medi 2015: 
6 Y Parchg. Lona Roberts - Oedfa Gymun  
13 Wil Morus Jones yn sôn am Bangla 
Cymru  
20 Y Parchg. Aled Edwards  
27 Cwrdd Diolch y Plant  
 
Mis Hydref 2015: 
4 Y Parchg. Dafydd Andrew Jones  
11 Y Parchg. Robin Samuel  
18 Y Parchg. Ddr. R. Alun Evans 
25 Sul Adferiad - Wynford Ellis Owen 
 
Mae ‘na waith adeiladu wedi bod yn mynd 
‘mlaen ym Methlehem ers mis Mai, a 
mawr yw’r gobaith y bydd y cyfan wedi ei 
gwblhau erbyn i’r rhifyn yma o Dafod Elai 
ddod o’r wasg. 
   Creu mynedfa newydd ar gyfer hwyluso 
unrhyw un sy’n cael trafferth i gerdded, 
neu mewn cader olwyn, i allu cyrraedd 
porth y capel heb orfod dringo grisiau ydi’r 
bwriad. Yna unwaith y byddant o fewn 
muriau’r capel ac angen symyd i’r festri, 
bydd yna gadair drydan i’w galluogi i 
wneud hynny yn hwylus yn ogystal. 
   Tydi gwaith o’r fath ddim yn bosibl heb 
greu rhyw fath o lanast yn ei sgil yn y lle 
cyntaf, a doedd “prosiect Bethlehem” yn 
ddim gwahanol yn hynny o beth. 
   Yn ôl y cytundeb gyda’r adeiladwyr, 
‘roedd yn rhaid cael mynedfa glir i’r capel 
ar gyfer oedfaon ar y Sul, ond ‘roedd 
mynediad ar bob diwrnod arall yn fwy o 
gamp. 
   Fe fyddai disgwyl i’r adeiladwyr 
orchuddio’r organ a’r piano, y bwrdd yn y 
set fawr a phethau cyffelyb yn ystod y 
gwaith mewnol. 
   Yr un modd fe fyddai gofyn fod na len 
rhwng y capel a’r festri tra ‘roedd y gwaith 
yn y fan honno yn cael ei wneud. 
   Fe wnaeth yr adeiladwyr eu gorau i 
sicrhau cyd-fynd â’r gofynion, ond ‘roedd 
yna sgil-effeithiau i’w teimlo serch hynny, 
ambell un anrhagweledig (“unforeseen”) a 
defnyddio geirfa cytundebau’r byd 
adeiladu.  

   Ar waethaf y gofal i orchuddio’r dodrefn 
roedd na len o lwch yn gorwedd ar y seddi 
o wythnos i wythnos. Dim byd na ellid ei 
symyd hefo mymryn o bolish ac eli penelin 
wrth reswm, ond ‘roedd llwch yn hel ar 
ambell i sedd yn arwydd o ddiffyg 
presenoldeb! 
   Oherwydd nad oedd modd sicrhau cau’r 
gofod rhwng y capel a’r festri, ac na fyddai 
felly unrhyw ffordd o leihau’r swn rhwng y 
naill le a’r llall, gorfu hefyd roi’r Ysgol Sul 
ar wyliau estynedig hyd ddechrau mis 
Medi. 
   Chwithig iawn ydi hi wedi bod yma felly 
heb swn y plant yn yngan eu hadnodau, 
ymateb i stori yn y set fawr, ac ymarfer 
canu ar gyfer y Swper Haf. 
   Ac fe aeth y Swper Haf yn swper mis 
Medi o’r herwydd! 
   Dyna’n gobaith felly – cael bod yn un 
teulu cyflawn wedi’r haf; cael cwmni’r 
plant a’u swn a’u chwerthin ‘nol yn y capel 
ar fore Sul; cael gwared â’r llwch sydd 
wedi setlo ar ambell i sedd; cael eich 
gwahodd ‘nol i Fethlehem ar ei newydd 
wedd. 
   Peidiwch a bod yn ddieithr, yn wir dewch 
â ffrind neu gydnabod hefo chi ar Sul 
cyntaf mis Medi i ni gael, gyda’n gilydd, 
rannu’r newyddion da i’r pedwar gwynt.       

ooooOOOoooo 
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 Bethlehem 
gyfri trydar (twitter). Dilynwch ni ar 
@gwebethlehem. 

Parti Ponty 2015 

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i Parti Ponty 

eleni ar yr 11eg o Orffennaf. Cawsom ni 

ddiwrnod arbennig a’r haul yn gwenu a 

phawb yn mwynhau mas draw. Roedd yn 

ddigwyddiad llwyddiannus tu hwnt gyda 

dros 5000 o bobl yn ymweld â Pharc 

Ynysangharad yn ystod y dydd i fwynhau’r 

holl adloniant a gweithgareddau Cymreig. 

Gobeithio gallwn adeiladu ar y llwyddiant 

yma dros y blynyddoedd sydd i ddod. 

   Hoffwn ddiolch i bawb am eu cyfraniad. 

Cofiwch ddod nôl blwyddyn nesa! 

 

Pilates  

Byddwn yn ailgychwyn ein dosbarth Pilates 

yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes 

Gartholwg ym Mis Medi. 

Nos Iau  24ain o Fedi  7:30 – 8:30 

(Yn rhedeg am 10 wythnos) 

   Ffoniwch y Ganolfan ar 01443 219589 

am fwy o fanylion. 

 

Grŵp Gwirfoddoli Trefnu 

Digwyddiadau Clwb y Bont 

Os ydych chi’n awyddus i weld mwy o  

ddigwyddiadau Cymraeg yng Nghlwb y 

Bont beth am ymuno â grŵp gwirfoddoli 

trefnu digwyddiadau Cymraeg Clwb y 

Bont. 

   Menter Iaith Rhondda Cynon Taf sy’n 

arwain y grŵp. Maen nhw’n cwrdd yn aml 

ac yn annibynnol yn y Clwb er mwyn 

gweithio tuag at drefnu digwyddiadau 

Cymraeg amrywiol yna. 

   Cyfle gwych i gwrdd â siaradwyr 

Cymraeg lleol, datblygu’r gymuned ac i 

wneud ffrindiau newydd. 

   Croeso mawr i siaradwyr Cymraeg rhugl 

a dysgwyr hyderus ymuno. 

   Ewch i wefan y Fenter am fwy o fanylion 

ac am amlinelliad o gyfrifoldebau a 

disgwyliadau’r gwirfoddolwyr. 

   Cysylltwch â’r Fenter ar 01443 407570 

am ddyddiad y cyfarfod nesa’ 

 
Fforymau Ieuenctid 
Mae rhaid imi ddweud pa mor falch ydw i 
am gyfranogiad y fforymau ieuenctid ym 
Mharti Ponty. O’r bandiau i’r 
gwirfoddolwyr i fechgyn y ‘moctails’ a 
weithiodd mor galed i sicrhau bod y 
diwrnod yn llwyddiant.  
   Creodd Y Criw a Fforwm Fynci moctails 
lliwgar, blasus ac adfywiol. Roedd y rhain 
yn boblogaidd iawn ar y diwrnod a 
llwyddodd y bechgyn wneud profit da iawn 
i’r Fforymau! Da iawn chi! 
   Roedd tipi ‘Y Lolfa’ yn llawn sŵn a 
bwrlwm gyda’r bandiau lleol a bandiau'r 
ieuenctid yn chwarae! Diolch yn fawr i 

Zach Mather a Chroma a DJ Jammin (Ben 
Konderla) o Garth Olwg am wneud set mor 
dda! Parti Ponty oedd perfformiad cyntaf  
Chroma a DJ Jammin felly 
llongyfarchiadau i chi am fod mor 
llwyddiannus.  
   Diolch o galon i: Adam Davies, Lewis 
Taylor, Gareth Panes, Ciaran Packham, 
Ben Konderla, Zach Mather, band Chroma, 
Charlotte Davies, Dylan Vining, Lowri 
Addecott a Emerald Hughes.  
 
Mis Medi 
Os oes diddordeb gyda chi ymuno â’r 
fforymau ym mis Medi plîs cysylltwch â 
Rian yn y swyddfa. rian@menteriaith.org 
01443407570 

http://www.gwe-bethlehem.org/
http://www.gwe-bethlehem.org/
mailto:rian@menteriaith.org
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Cantorion Creigiau 
 

Ym mis Rhagfyr bydd y côr yn dathlu ei 

ben-blwydd yn 45 mlwydd oed. O 

ddechreuad bychan yn canu carolau er 

budd cartref plant lleol, tyfodd a 

datblygodd dros y blynyddoedd yn gôr 

cymysg llwyddiannus. Mae’r côr wedi 

canu mewn amryw o leoliadau, mawr a 

bach, ledled Cymru, yn Lloegr, Iwerddon, 

Ewrop a Hong Kong. Cynhelir cinio pen-

blwydd i gantorion presennol a chyn 

aelodau a threfnwyd taith i Amsterdam fis 

Mawrth nesaf i ganu gyda chorau 

Ewropeaidd eraill mewn cyngherddau 

cyfeillgar. 

   Trefnir rhaglen brysur i’r côr - nôl ym 

mis Mawrth, perfformiodd yn Neuadd yr 

Eglwys yn y Creigiau i godi arian at 

Gronfa Blant y Mayagna, sefydliad sy'n 

helpu prosiectau yn Nicaragua ar gyfer 

plant a menywod sydd o dan anfantais. 

Mwynhaodd cynulleidfa fawr, hael a 

brwdfrydig raglen amrywiol a gwydraid o 

win, gan gyfrannu £1,200 at yr achos.  

Hefyd yn ddiweddar, fe berfformiodd y 

Côr yn Eglwys y Bedyddwyr Bethel, Yr 

Eglwys Newydd, lle codwyd £ 900 er budd 

Mummy’s Star, elusen sy'n cefnogi 

teuluoedd lle mae'r fam wedi cael 

diagnosis o ganser yn ystod beichiogrwydd 

neu yn fuan ar ôl y geni. 

   Yn fwy diweddar, fe deithiodd y Côr i 

Inkberrow (pentref 'The Archers' yn 

Swydd  Gaerwrangon) lle ganon ni yn 

Eglwys Sant Pedr i gynulleidfa lawn a 

brwdfrydig.  Gwerthfawrogwyd ein 

rhaglen o ddarnau côr, unawdau ac eitemau 

comedi. Wedyn, mwynhaodd aelodau'r côr 

ganu’n anffurfiol yn The Old Bull a’r 

cwsmeriaid lleol yn ymddangos wrth eu 

bodd! 

   Cyngherddau lleol nesaf: - 

Dydd Sadwrn  Tachwedd 7fed : Clwb 

Golff Y Creigiau. Dydd Sul  Rhagfyr 

20fed : Neuadd yr Eglwys Y Creigiau - 

Cyngerdd Carolau. 

   Beth am ymuno â ni y tymor nesaf? 

Ymarferion yn dechrau ar ddydd Sul Medi 

13eg yn Ysgol Y Creigiau. Cysylltwch â 

julesajwe@aol.com neu, ar gyfer 

cyngherddau, â 

 variongapper@gmail.com 

Genedigaeth 
Llongyfarchiadau gwresog i Holly ac Alun 
Evans ar enedigaeth Eluned Myfanwy 
ganol fis Mehefin. Mae Gruff ei brawd 
mawr yn falch iawn o’i chwaer fach 
newydd, a Judith a Ken sef Mam-gu a Tad-
cu wrth eu boddau. Pob dymuniad da i’r 
teulu bach ym Mhentre’r Eglwys. (Llun 
tudalen 4) 
 
Ymddeoliad 
Dymunwn yn dda i Dewi Hughes ar ei 
ymddeoliad  yr haf yma wedi blynyddoedd 
llwyddiannus  iawn fel Prifathro Ysgol 
Gynradd Gymraeg  Santes Tudful ym 
Merthyr. 
 
Cydymdeimlad 
Trist yw cofnodi marwolaeth sydyn Lyndon 
Brain, Cefn Llan. Wedi iddo ymddeol fel 
cyfreithiwr bu Lyn yn gweithio yn 
swyddfa’r Cyngor Cymuned yma ym 
Mhentyrch. Cydymdeimlwn gyda’r 
bechgyn Simon, Matthew a David a’u 
teuluoedd. 
 
Genedigaeth 
Llongyfarchiadau i Sian ac Owen Jones, ar 
enedigaeth Elsie Beca, eu babi cynta’. Mae  
Mam-gu a Tad-cu - Yvonne a Gareth 
Williams - yn hapus iawn. Pob dymuniad 
da i’r teulu bach yn Ystrad Mynach. (Llun 
tudalen 4) 
 
Llongyfarchiadau 
Mae’n gyfnod o ddathlu newyddion da i’r 
teulu Williams. Llongyfarchiadau i Lisa 
Mair, modryb Elsie Beca, ar gael  ei 
phenodi yn ddirprwy yn Ysgol Rhydywaun. 
Pob llwyddiant i ti yn dy swydd newydd 
Lisa. 
   Dymunwn yn dda hefyd i Trystan 
Edwards, (gŵr Eirian,  Maes y Sarn gynt)  
cyn ddirprwy  Ysgol Rhydywaun,  wrth 
iddo yntau ddechrau ar ei swydd  newydd 
fel Pennaeth Ysgol Gyfun Gartholwg. 
 
Dymuniadau Da 
Dymuniadau gore i Ifan Roberts wedi iddo 
dderbyn llawdriniaeth yn yr ysbyty yn 
ddiweddar.  Da deall ei fod yn gwella. 
 
Clwb y Dwrlyn 

Cafwyd diweddglo hapus iawn i dymor 

Clwb y Dwrlyn wrth i Ieuan Jones (Ieu 

Piano) ddod i ddifyrru’r aelodau yng 

Nghlwb Rygbi Pentyrch ganol fis 

Gorffennaf. Wedi llwyddo i oroesi 

cwestiynu bachog a doniol Gary, 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
 

Yn Gant Oed 

Llongyfarchiadau i Mrs Sylvia Smith 

Wood Street a ddathlodd ei phenblwydd yn 

gant oed ddydd Sul Gorffennaf 26ain. 

Daeth llawer ynghyd i’r Ganolfan Ddydd 

i’w llongyfarch ar y dydd Gwener, ac aeth 

y teulu a’u ffrindiau i Langeinor i ddathlu 

ar y dydd Sul. Derbyniodd llawer iawn o 

gardiau gan gynnwys un gan Carwyn Jones 

ac un gan y Frenhines. Dymuniadau gorau 

am lawer penblwydd eto. 

cynhaliodd noson hwyliog iawn gyda’i 

fysedd chwim  ar y piano a’r ukulele.  Yn 

ogystal arddangosodd ei allu lleisiol wrth 

ddynwared Elfis a chanu rhai o ganeuon  

Dafydd Iwan ac wrth  gwrs drwy ei ddawn 

anhygoel yn yodlan. I ychwanegu at y 

mwynhad a’r chwerthin cafwyd ribidires o 

straeon gan ein Dave Allen ni neu Cerith y 

Cyfarwydd fel y galwodd Eifion Glyn ef. 

Diolch i Ieu a Cerith am noson i’w chofio. 

   Diolch eto i Eirlys Eckley am ei gwaith 

fel llywydd a phob dymuniad da i Eifion 

Glyn wrth iddo  ymgymryd â swydd y 

llywydd y tymor nesa’. 

Eisiau gwella eich sgiliau  
yn y Gymraeg? 

  
Os ydych yn awyddus i 
wella'ch Cymraeg ysgrifenedig, 
cynhelir cwrs bob nos Iau yng 
Nghanolfan Gartholwg rhwng 7pm a 
9pm yn dechrau ar Fedi 24ain.   
Am rhagor o fanylion,  
ffoniwch 01443 483600. 

Cymdeithas 
Wyddonol Cylch 

Caerdydd 
 
Gan nad oes cofnodion o gyfarfod gennyf 

dyma bigion diweddar o’m llyfr lloffion. 

   Ar y 10fed o Orffennaf bu nifer o 

achlysuron yn nodi 75 mlynedd ers 

cychwyn Brwydr Prydain, sef yr ornest 

rhwng awyrennau Prydain a’r Almaen. 

Bu’r ymrafael yn ffyrnig gyda phob barn 

seiliedig ar synnwyr cyffredin a 

dadansoddiad technegol yn dyfarnu bod 

llwyddiant y Nazi yn anochel. Ail adrodd 

hanes Dafydd a Goliath. Ond nid felly y 

bu. Nid yn lleiaf ymhlith y ffactorau o 

blaid lluoedd Prydain oedd bod RADAR 

yn eu hawyrennau, sef, ffrwyth gwaith 

arloesol Edward George Bowen o 

Abertawe. Roedd fy rhieni yn ei nabod fel 

Eddie; i’r gymuned wyddonol Taffy oedd 

ei lysenw. Hyd heddiw, i arbenigwyr y 

ddisgyblaeth ef yw ‘Father of Airbourne 

Radar’.  

   Ar hyn o bryd mae Dinas Abertawe yn 

cynnal trafodaethau i godi placiau i’w 

gosod ar gartrefi enwogion y ddinas; mae 

EGB yn eu plith. Da iawn Abertawe. 

   Gyda llaw, cyn bwrw ati gyda radar 

cyflawnodd Bowen waith mawr a 

arweiniodd at sefydlu gwasanaeth darlledu 

gan y BBC yng Nghymru. Yn y cyfnod 

cychwynnol (1925 -35) roedd Llundain, 

ym mherson John Reith, am reoli popeth o 

Lundain, gan gynnig bod darlledu 

‘Cymreig’ yn amhosibl oherwydd bod 

mynyddoedd Cymru yn debyg o rwystro’r 

tonnau. Lluniodd EGB bapur technegol yn 

trechu’r ddadl honno.  

   Bydd rhaglen newydd ein cymdeithas yn 

cychwyn ar y drydedd nos Lun ym Medi. 

Croeso i bawb am hanner awr wedi saith 
ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, mynedfa 

Park Place.         

mailto:julesajwe@aol.com
mailto:variongapper@gmail.com
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TONTEG 
 

Taith Mwynhau Llenyddiaeth 

Heb os,  un o uchafbwyntiau  blynyddol 

dosbarth llenyddiaeth Cyril yw'r "trip", 
felly ar ddechre tymor yr haf edrychem  
ymlaen i glywed ble fydden ni'n mynd, ac 

ni chawson ein siomi. Eleni, yn wahanol 
i'r arfer, bydde bws Edwards yn troi  i'r 

dwyrain  o Bentre'r Eglwys i fynd a ni 
dros y ffin i Dymock yn sir Gaerloyw a 

galw yn Nhyndyrn ar y ffordd. 
   Yn Nhyndyrn  yn ymyl yr Abaty 

Sistersiaidd rhyfeddol, clywsom rai o 
linellau Wordsworth yn disgrifio'r 

ysbrydoliaeth a gai o fyd natur ac o'r 
tirwedd o gwmpas yr Abaty; disgrifiodd 
Cyril sut arweiniodd myfyrdodau'r bardd 

at safbwynt radicalaidd cwbl wahanol i 
ramant bardd y cenin pedr. 

  Ymlaen wedyn ar hyd dyffryn hyfryd 
afon Gwy i bentre Dymock, "cartre" nifer 

o  feirdd (the Dymock poets), tua dechre' r 
ugeinfed ganrif. Yn eglwys y pentre 

gwelsom arddangosfa ddiddorol yn egluro 
sut casglodd grwp o feirdd yn y cyffuniau 

i brofi bywyd gwladaidd delfrydol.  Yn eu 
plith roedd Edward Thomas, ei ffrind agos 

yr Americanwr Robert Frost a Rupert 
Brooke. Yn ystod y flwyddyn roedden ni 
wedi mwynhau gwaith Frost ac Edward 

Thomas,  Cymro a fagwyd yn Llundain, 
ond  mae  ymweld â'r lleoedd oedd yn 

golygu gymaint iddyn nhw yn ychwanegu 
tipyn at y mwynhad hwnnw. 

   Yn y diwedd daeth y rhyfel byd cyntaf 
a'u  cyfeillach i ben. Aeth Edward 

Thomas a Rupert Brooke i ymladd a 
marw yn y rhyfel a Robert Frost yn ôl i 

America. 
   Ar ôl byrbryd dymunol yn nhafarn 
Dymock, aethom am dro drwy'r caeau i 

weld y bythynnod lle byddai'r beirdd yn 

aros yn yr ardal ac i geisio ailfyw  eu 

profiad yn trafod  a llenydda wrth gerdded 
y llwybrau.   Ond trafod oedden ni ai tarw 

oedd yn syllu arnom o gornel y  cae ac ai 
rapeseed  oedden ni'n cerdded drwyddo!  

   I gloi'r diwrnod cawsom bryd  derbyniol 
iawn yng ngwesty'r "Bear" yng  Nghrug 

Hywel.  
   Mae ein Diolch i Cyril yn fawr iawn 
unwaith eto, am baratoi mor drylwyr a 

chyflwyno diwrnod mor llwyddiannus a 
phleserus.  

Ar benwythnos braf ym mis Gorffennaf 

daeth dros 34,000 drwy gatiau Castell 

Caerdydd i fwynhau gŵyl gymunedol 

Gymraeg mwyaf Cymru, Tafwyl. Dyma’r 

niferoedd uchaf yn hanes yr ŵyl rad ac 

am ddim ers iddi sefydlu yn 2006. 

  Eleni oedd y tro cyntaf i uchafbwynt yr 

ŵyl - Ffair Tafwyl, gael ei chynnal dros 

ddau ddiwrnod a daeth 22,500 o bobl ar y 

dydd Sadwrn, yna 11,500 i fwynhau 

gweithgareddau a pherfformiadau dydd 

Sul cyntaf erioed Tafwyl. 

  Dywed Prif Weithredwr Menter 

Caerdydd, Sian Lewis; "Ry’n ni wrth ein 

bodd gyda llwyddiant Tafwyl eleni. Mae’r 

niferoedd ddaeth i fwynhau Ffair Tafwyl 

yn brawf ein bod wedi llwyddo i greu 

gŵyl sydd ag apêl eang i Gymry Cymraeg 

a di-gymraeg Caerdydd - a thu hwnt. Ein 

targed eleni oedd denu 25,000 o bobl ac 

ry'n ni wedi cyrraedd ymhell tu hwnt i’r 

targed hynny.” 

   Eleni cafodd 200 o weithgareddau a 

pherfformiadau eu cynnal - o chwaraeon, 

celfyddydau, hanes, coginio i 

gerddoriaeth. Roedd rhai o brif fandiau a 

cherddorion Cymru yn perfformio ar dri 

llwyfan dros y penwythnos ond, wrth agor 

yr ŵyl  dywedodd y DJ Radio 1 a 

PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Merched y Wawr 

Croeso i aelodau newydd i gyfarfod cynta 

tymor yr hydref yn Festri Capel Sardis nos 
Iau, Medi’r 10fed am 7.30p.m. Y gwr 
gwadd yw Peter Lewis, ficer Sant 

Catherine, Pontypridd yn siarad o brofiad 
am fugeilio’r strydoedd. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Dil-
07814987969 

 
Pen-blwydd Hapus 

Mae Ysgol Evan James yn dathlu ei 30 

mlwyddiant. Agorwyd yr ysgol â 38 o 
ddisgyblion gyda Mrs. Mair Davies yn 

bennaeth ym Medi 1985. Roedd llun  y 
plant cyntaf ar glawr rhifyn cyntaf Tafod 

Elái! Yn ystod yr un adeg agorwyd dwy 
ysgol gynradd Gymraeg arall yn Rhondda 
Cynon Taf sef Ysgol Castellau, Beddau 

a’i phennaeth Mrs. Cath Edwards ac 
Ysgol Llyn y Forwyn gyda Dilys Davies 

wrth y llyw. Sgwn i beth yw hanes y 
disgyblion cyntaf? Cysylltwch â Tafod 

Elái gyda’ch atgofion. 
 
Clwb Llyfrau 

Byddwn yn cwrdd nos Fawrth Medi 15fed 
am 8.00p.m. yng Nghlwb y Bont . Cawn 

gyfle i drafod arlwy y tymor. Dewch a’ch 
syniadau. Rydym yn dewis cyfrolau 

Cymraeg a Saesneg.  Croeso mawr i 
ddarllenwyr brwd eraill! 
 
Llongyfarchiadau 

Ym Mis Gorffennaf roedd Delyth a 
Gareth Blainey yn dathlu eu priodas arian. 

Dymuniadau gorau ac ymlaen at bum 
mlynedd ar hugain arall. 

 
Steddfod yr Urdd 2017 

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus yng Nghlwb 

y Bont nos Lun, Medi 28 am 7.00 p.m. er 
mwyn sefydlu Pwyllgor Apêl Pontypridd 

a Ffynnon Taf i godi arian ac 
ymwybyddiaeth o ymweliad Eisteddfod yr 

Urdd Penybont,Taf, Elai yn 2017.Mae 
Trefnydd yr Eisteddfod, Aled Sion yn 

gobeithio bod yn bresennol. Croeso mawr 
i garedigion yr Urdd ac unrhyw un sy’n 
awyddus i helpu. Am fwy o wybodaeth 

cysylltwch â Martyn Geraint - 
 martyngeraint@gmail.com 

Pwyllgorau Apêl 

Ydych chi’n medru ein helpu i godi arian 

ac i gyrraedd cyfanswm y gronfa leol, sef 
£346,900? 
Dyma gyfle i ddod ynghyd mewn 

nosweithiau cwis, gigs, bore coffi neu 
beth bynnag a fynnoch i godi arian. Mae’r 

ardaloedd wedi’u rhannu fel y ganlyn: 
Pontypridd a Ffynon Taf 

Llanilltud Fawr 

Llantrisant, Pontyclun a Miskin 

Llanharan 

Llanhari 

Tonyrefail a Gilfach Goch 

Felly beth am gysylltu â Jordan Morgan 
Hughes i ganfod mwy ac i fod yn rhan o 
Urdd 2017?!  Jordan@urdd.org  02920 

635685. 

Gŵyl Tafwyl 2015 
wedi torri pob record 

llysgennad Tafwyl, Huw Stephens, mai 

prif “headline act” Tafwyl oedd yr iaith 

Gymraeg ei hun.  

   Ychwanega Sian Lewis; “Dros y 

blynyddoedd mae partneriaeth wych wedi 

datblygu rhwng Menter Caerdydd a nifer 

fawr o fudiadau a chwmnïau.  Ein gobaith 

ni yw manteisio ar hynny  a sicrhau bod 

naws Tafwyl yn parhau drwy gydol y 

flwyddyn gyda mwy o gyfleoedd i 

gymdeithasu yn y Gymraeg yng 

nghanolfan Gymraeg newydd y ddinas - 

Yr Hen Lyfrgell.” 

mailto:Jordan@urdd.org
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Llwyddiant yn Romania 
Bu Alys Thomas o Feisgyn yn cystadlu ym 
Mhencampwriaeth Cwpan Dawnsio’r Byd i 
blant 10-14 oed yn Romania yn ddiweddar. 
Alys oedd yr ifancaf yn ei chategori ac fe 
ddaeth yn seithfed. Roedd yn gystadleuaeth 
unigryw gan fod gofyn i’r plant ganu a 
dawnsio ar yr un pryd.  I was born to 
entertain oedd teitl ei chyflwyniad a 
derbyniodd gryn ganmoliaeth gan y 
beirniaid. 
   Ar ôl dychwelyd adref bu’n sgwrsio am ei 
phrofiadau ar raglen Dylan Jones. 
Derbyniodd ganmoliaeth gan Chris Dafis yn 
ei golofn yn Golwg  am ei haeddfedrwydd 
yn ateb cwestiynau am ddwyieithrwydd yn 
y gymdeithas mae hi’n byw ynddi. 
 
A4119 
Ar oriau brig mae taith o’r M4 i 
Donysguboriau yn gallu cymryd ugain 
munud a mwy. Newyddion da felly i’r rhai 
ohonoch sy’n gwneud y siwrnai hon yn 
ddyddiol. Mae’n debyg bod Cyngor Taf Elai 
yn chwilio am ffyrdd i leihau’r tagfeydd - 
gall hyn gynnwys newid y systemau 
goleuadau traffig ac adeiladu lonydd 
ychwanegol. Mae’n ddyddiau cynnar eto 
ond o leiaf mae cynlluniau ar droed i geisio 
datrys y broblem. O gofio am y datblygiad 
ar gyrion Pontyclun bydd gwir angen 
paratoi ar gyfer y llif ychwanegol o 
drafnidiaeth a ddaw yn ei sgil. 
 
Llys Ynadon Tonysguboriau 
Mae’n fwriad gan y cyngor ddymchwel yr 
hen lysoedd ynadon, sy wedi bod yn wag 
ers blynyddoedd bellach, ac adeiladu maes 
parcio aml-lawr ar y safle. Gobeithir 
cwblhau’r gwaith o fewn y ddwy flynedd 
nesaf. 
 
Miskin Arms 
Bydd perchnogion newydd yn symud i’r 
Miskin Arms yn y dyfodol agos. Mae si go 
gadarn mai un o gogyddion amlycaf Cymru 
fydd yn cymryd yr awenau yn y gegin. 
Cadarnhad, gobeithio, erbyn rhifyn nesaf 
Tafod Elái! 
 
Gefeillio Llantrisant a Crecy 
I gwblhau llofnodi siarter gefeillio’r ddwy 
dref, bydd dirprwyaeth o Lantrisant yn 
mynd draw i ogledd Ffrainc ddiwedd Awst. 
Bob blwyddyn i gofio’r frwydr enwog ym 
1346 cynhelir ffair ganoloesol yn y dref. Yn 
ganolog i’r dathliadau eleni bydd selio’r 
cyfeillgarwch a gychwynnwyd yn 
Llantrisant ddechrau Mawrth. 
 
Cyhoeddi Hunangofiant   
Yn ystod wythnos y Sioe Fawr cyhoeddodd 
Dr Wynne Evans Meisgyn ei hunangofiant : 
From the Horse’s Mouth: Dr Wynne’s 
Diaries, sef portread o sawl cenhedlaeth o’i 

Gohebwyr y mis:  

Enid a Geraint Hughes 

Ysgol Dolau 
 

Ymweliad i Uganda 

Bu dau  athro o Ysgol Gynradd Dolau yn 

ffodus iawn o gael y cyfle i ymweld â 

Mbale, Uganda yn ystod hanner tymor mis 
Mai, fel rhan o'r Prosiect Cysylltu 

Dosbarthiadau, Cyngor Prydeinig. 

Hedfanodd Joelle Gwenter ac Aled Hopton 
draw i'r wlad gyda'r nod o ddatblygu'r 

bartneriaeth ymhellach rhwng Ysgol 
Gynradd Bukiga ac Ysgol Gynradd Dolau. 

Yn ystod yr ymweliad, fe wnaeth aelodau'r 

staff ymweld â'u hysgol bartner yn 
ddyddiol, lle cawsant y cyfle i ddysgu 

amrywiaeth o wersi i ddosbarthiadau gyda 

chyfartaledd o gan bedwar deg o 
ddisgyblion!  Roedd rhai o'r gwersi hyn yn 

cynnwys: gwersi Cymraeg o'r wyddor, 

problemau amgylcheddol, cyfarchion 
Cymraeg a Cherddoriaeth mewn 

amrywiaeth o ieithoedd. Ymatebodd y 

disgyblion yn hynod o dda a dangoswyd 
disgyblaeth enghreifftiol a llawer iawn o 

werthfawrogiad tuag at yr athrawon.  
Llwyddodd y staff i ddatblygu eu prosiectau  

Eco, gan ddysgu am amgylcheddau ei 

gilydd a mwynhau addasu’r gân Eco,  a 
ysgrifennwyd gan blant Ysgol Gynradd 

Dolau. Buont yn arsylwi gwersi a ddysgir 

gan athrawon Bukiga ac roeddent mor 
cyffrous gyda’r brwdfrydedd ac addysgu 

rhagorol. Pwysleisiodd y ddau athro eu bod 

yn teimlo eu bod wedi dysgu cymaint o’r 
ysgol ac wedi mwynhau rhannu sgiliau hyn 

gydag eraill yn eu hysgol a'r gymuned 

ehangach.  
   Hefyd, roedd yr ysgol, cymuned ac eraill 

yn Uganda yn teimlo eu bod wedi elwa'n 
fawr o'r ymweliadau ac roeddent wedi 

digalonni wrth weld yr athrawon yn gadael. 

Uchafbwynt eu hwythnos, oedd y 
gwasanaeth fe wnaeth yr ysgol drefnu 

dathlu’r ymweliad, lle'r oedd y disgyblion 

yn adrodd cerddi, canu caneuon, perfformio 
dawnsfeydd a chyflwyno areithiau. Roedd 

aelodau ein staff wedi mwynhau ymuno yn 

y dawnsio a chanu a theimlant yn hynod o 
falch pan oedd côr yr ysgol Bukiga yn canu 

cân eco Ysgol Gynradd Dolau yn Gymraeg. 

Cafodd y bore cyfan ei ffilmio gan orsaf 
deledu Uganda ac mae aelodau'r staff yn dal 

i ddisgwyl eu perfformiad teledu! Roedd 

llwyddiant yr ymweliad yn golygu bod hyn 
yn bartneriaeth gynaliadwy a fydd yn 

parhau i gael effaith am flynyddoedd i ddod.  
   Mae Ysgol Gynradd Dolau yn gyffrous 

iawn i barhau i ddatblygu eu partneriaeth, 

rhannu eu gwybodaeth a'u profiad, a dysgu 

oddi wrth ddiwylliannau ei gilydd. Maent 

yn edrych ymlaen at groesawu y prifathro, 
Mr Mubuya Fred, i Ysgol Gynradd Dolau 

ac i Gymru ym mis Medi. Disgrifiodd Mr 

Evans, pennaeth Ysgol Dolau'r manteision 
roedd ei ysgol wedi derbyn trwy gymryd 

rhan yn y prosiect Cysylltu Dosbarthiadau. 

Eglurodd ei fod ef, ei staff a disgyblion 
wedi dysgu amrywiaeth o sgiliau 

dinasyddiaeth fyd-eang newydd sydd eisoes 
yn elwa'r ysgol a'r gymuned. 

 
Mabolgampau  

Mabolgampau llwyddiannus unwaith eto i 

blant Cyfnod Allweddol 2. Mwynheuodd y 
plant a'r staff y diwrnod o weithgareddau yn 

yr haul! Yn dilyn seremoni agoriadol liwgar 

cystadlodd y plant mewn nifer o 
gystadlaethau megis rhedeg, naid hir, 

gwaywffon a ras hir. Ymddygiad y plant yn 

rhagorol unwaith eto  a chefnogaeth 
arbennig o’r rhieni a gwylwyr yn curo 

dwylo yn frwdfrydig. Gwelwn ras rhieni 
cystadleuol iawn hefyd gyda Mr Topping-

Morris yn rhoi rhywfaint o gystadleuaeth 

agos i Mr Teisar! Diwrnod arbennig 
unwaith eto eleni i blant y Cyfnod Sylfaen 

hefyd. Cafodd y plant hwyl wrth  redeg, 

neidio a thaflu yn yr heulwen! Gwelwyd 
sawl seren y dyfodol ym myd chwaraeon yn 

eu plith! 

 
Gwobrwyo Cyngor Eco 

Ddydd Gwener, Gorffennaf 3ydd, aeth 
Cyngor Eco'r ysgol draw i Goleg y 

Cymoedd ar gyfer seremoni gwobrwyo 
RhCT. Enillodd y Cyngor Eco wobr yr 

‘Amgylchfyd Ysgol Orau’ ar gyfer ei gardd 

synhwyrau gan dderbyn tlws, tystysgrif a 
Grog! Yn ogystal, Dolau ddaeth yn gyntaf 

fel enillwyr yr ysgolion i gyd!! 

Llongyfarchiadau i’r Cyngor Eco am ei holl 
waith arbennig a diolchwn i RhCT am yr 

anrhydedd o ennill unwaith eto! Hefyd, 

daeth ein garddwr arbennig Mrs Marsden 
yn ail yn y categori o ‘Pencampwr 

Amgylcheddol Ysgolion’ - diolchwn iddi hi 

am ei gwaith a brwdfrydedd wrth weithio 
gyda’r plant yn y clwb garddio trwy gydol y 

flwyddyn! 
 
PGL 

Aeth disgyblion Blwyddyn 5 a 6 ar eu trip 

antur blynyddol eleni i Ynys Wyth! 

Roeddent lawn cyffro ar eu taith lawr i’r 
fferi - canu, bwyta... Cafodd y plant amser 

bendigedig (gyda chyn lleied o gwsg 

posib!). Gwelwyd y plant ar y wifren ‘zip’, 
y llithren fawr, dringo, mynydda a hefyd 

gweithgareddau fel caiac, canŵio, 

saethyddiaeth ac yna eistedd o gwmpas y 
tân ar y traeth gyda’r haul yn machlud!! 

Dim lle gwell! Roedd llawer o sbort gyda’r 
gweithgareddau dŵr a hefyd yn y disco lle 

cafodd y plant cyfle i gwrdd â ffrindiau 

newydd. Penwythnos hwylus i’r plant a 
staff - diolchwn i’r plant am eu hymddygiad 

rhagorol ac yna i’r staff am fynd â nhw am 

benwythnos bythgofiadwy! 
   Os hoffech weld unrhyw luniau o 

weithgareddau'r ysgol, dilynwch Dolau ar 

Twitter! 

deulu a’u cysylltiad â merlod a chobiau 
Cymreig. Mae’r digwyddiad yn cyd-daro â 
deugain mlynedd o sylwebu ganddo ym 
mhrif gylch Y Sioe Fawr. 
   Mae’r gyfrol yn adrodd hanes Dr Wynne 
o’i fywyd cynnar yng Ngheredigion ac 
addysgu yn y Rhondda, i’w gyfnod yn 
Stablau Ceulan ym Mhontyclun. 
 
Gohebydd mis nesa: Sian Cadifor  
scadifor001@btinternet.com 



TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Medi 

i gyrraedd erbyn 

25 Medi 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. 

Cinio Codi Celc! 
Apêl Cymdeithas Alzheimer 

Cinio 3 chwrs - Gwesty'r Parc 
Plaza, Caerdydd 

Nos Wener, 18fed o Fedi am 7yh. 
Cost £35 - angen £10 o flaendal - 

cysyllter â Rhiannon Henry ar 
07974 533334 

(rhihenry12@gmail.com)  
neu Linda Davies  
ar 02929 891239 

 

Annwyl Gyd-eisteddfodwyr, 

Eleni byddwn yn cynnal Eisteddfod y 

Cymoedd am y nawfed flwyddyn yn 

olynol yn Ysgol Lewis i Ferched, Ystrad 

Mynach ar nos Wener, 16eg o Hydref gan 

ddechrau am 5.00 o’r gloch.  

   Y beirniaid eleni yw  

Osian Rowlands ac Aled John 

(Cerddoriaeth).   Ifan a Margaret Roberts  

(Llefaru a Llenyddiaeth Ieuenctid).  Llion 

Roberts (Llenyddiaeth Agored).  Marie 

Evans (Dawns). Gwyneth a Gwyn Davies 

(Ffotograffiaeth).   

  Y cyfeilydd fydd Bethan Phillips. 

Byddai  Ysgrifenyddion yr Eisteddfod, yn 

barod iawn i anfon fwy o fanylion atoch.  

   Cysylltwch â  Gwilym ac Eirlys Thomas,   

Pen Caer,  73 Heol Pengam, Ystrad 

Mynach, Hengoed.CF82 8AB  neu ar  

01443812820 neu ar gwilymt@sky.com 

   Mae  croeso mawr yn eich disgwyl chi 

yn Ystrad Mynach nos Wener, 16eg o 

Hydref. 

Yn gywir, 

R. Alun Evans 
(R. Alun Evans) 

Cadeirydd Eisteddfod y Cymoedd  

Pwyllgor Apêl Eisteddfod yr Urdd 

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn ymweld â’r 

ardal unwaith eto yn 2017 ac mae gan ardal 

Tonyrefail a Gilfach Goch darged ariannol.  

Rhaid mynd ati felly i ddechrau trefnu 

gweithgareddau codi arian, a fydd hefyd 

gobeithio yn ffordd o gael ychydig o hwyl a 

hyrwyddo’r Gymraeg a’r Eisteddfod ar yr 

un pryd. Er mwyn cychwyn trafod 

syniadau, cynhelir cyfarfod ddydd Sul, 13 

Medi am 3.00pm yn Neuadd Ysgol 

Gynradd Gymraeg Tonyrefail.  Dewch, os 

gwelwch yn dda, achos bydd angen pob 

cymorth.  Os ydych am helpu, ond yn 

methu dod i’r cyfarfod cyntaf, rhowch 

wybod. 

 

Agor Gardd yn y Cylch Meithrin 

Dydd Gwener, Gorffennaf 10fed, 

cynhaliwyd seremoni i agor gardd yn y 

cylch meithrin.  Mae cael cyfle i chwarae tu 

allan yn holl-bwysig i ddatblygiad plant 

bach a bydd yr ardal hon felly yn gaffaeliad 

i’r cylch.  Agorwyd yr ardd gan yr aelod 

cynulliad ac arweinydd Plaid Cymru, 

Leanne Wood. (Llun tudalen 1) 

Cacen, Clonc a Chân! 
 

7yh Nos Wener, 11 Medi  

yn y Ganolfan, Efail Isaf. 

Parti'r Efail, Côr yr Einion  

ac eitemau gan Teulu Twm.  
Colin Williams yn llywyddu. 

Ann - tîm cacennau a phaned  

Einir -  Clonc! Yn siarad am waith y 

Fenter, annog trafod am yr hyn yr 

hoffai pobl weld yn digwydd a 

chasglu syniadau. 

Cangen y Garth 

Noson yng nghwmni  
Côr Merched Canna  

 
Noson Agoriadol  

Nos Fercher, Medi'r 16eg  
8yh Festri Capel Bethlehem, 

Gwaelod y Garth    
Dewch â ffrind!  

Lluniaeth ysgafn - cyfle i 
ymaelodi Edrychwn ymlaen at 

eich cwmni!  
Manylion: 029 20890770 

CLWB Y 
DWRLYN 

Noson gyda WALI TOMOS 
C'mon Midffild   

(yng ngofal Mei Jones) 
 

8.00yh Nos Wener  
Medi 18 

yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 
Aelodaeth £10 

 
Manylion:  029 20890040 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
mailto:rhihenry12@gmail.com
mailto:gwilymt@sky.com


Ar Draws  

1.  Ffrwythlon (7) 

8.   Offeryn tyllu  (7) 

9.  Ar ôl hynny (7) 

10.  Etifedd (3) 

11.  Dicter (3) 

12.  Ceir (7)  

13.  Arddodiad (3) 

14.  Oes (3) 

17.  Aur _ _ _ a myr (3) 

19.  Ynfytyn (3) 

22.  Bod organig (7) 

24.  Brodor o wlad Groeg (7) 

25.  Ach! (7) 

26.  Hances (7) 

27.  Cyflwr yn Lladin (7) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 16 Medi 2015 

Atebion Gorffennaf 

I Lawr  

1. Cyd-deithiwr (8) 

2. Ymestyn (6) 

3. Y mis cyntaf (5)  

4.   Casglu gwlân (6) 

5.   Heb arfau (7) 

6.   Pegio (6)  

7.   Bri (4) 

15.  Gofalus (8) 

16.  Gweddïau boreol (7)  

18.  Storio (6) 

20.  Cyfarchiad (4,2)   

21.  Brodor o'r India (6) 

23.  Mwrn (5) 

24.  Un swllt ar hugain (4) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
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      8       

9             
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12             

     11 13    14  15 

    16   16   17   

17  18  19  20    21 20  

20      22  23     

24             

      25       

26       28      

      27       

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
 

1 G A R LL E G  P L A N C 

D  U  Y  O 8 L  T  R 

Y M R Y S O N F A  Y T A 

CH      E  S  F  W 

A W R L A I S  T R U A N 

N  A   11 T  R    12 

U N S W Y DD  C O R G W N 

 18   M  A    R 20 E 

G O D R E  C O R FF O R I 

O  I  N  S      D 

G O L  N E I LL T U O L I 

A  I  Y  W 28   E  O 

N E W Y N  N I F E R U  

Rygbi 
Llongyfarchiadau i Daniel Calan Jones a Ffinli Barber ar 
gael eu dewis i chwarae rygbi i dîm rygbi dan 15 Ysgolion 
Caerdydd. Cawsant dri o dreialon a'u dewis i chwarae'r 
safleoedd a ganlyn -  Ffin fel blaen asgellwr a Daniel fel 
canolwr. 
   Dewiswyd 51 i'r sgwad allan o 131 o ymgeiswyr. Mae'n 
debyg  fod mwy o Blasmawr wedi cael eu dewis i'r tîm 
eleni na llynedd, a 6 o'r tîm eleni yn chwarae i Bentyrch. 
Gwych! da iawn chi bois - a phob lwc drwy'r tymor!  
  
Gemau Cymru 
Roedd nifer o blant y pentre yn cymryd rhan yn seremoni 
agoriadol Gêmau Cymru yng Ngerddi Soffia ddydd 
Gwener Gorffennaf y 3ydd. Bu Academi Berfformio 
Caerdydd yn perfformio a nifer o blant yr ardal yn cymryd 
rhan: Iestyn a Morus Jones, Tom Roberts, Angharad a 
Lowri Keyes, Ffion a Siân Thompson, Casi a Nel Thomas, 
Sara Mair a Beca Davies.  
   Clocsio fu Josh Morgan a Daniel Calan Jones o Greigiau 
a Siwan Evans o Bentyrch gydag Adran Bro Taf. 
  
Sioe '150' 
Roedd Daniel Calan Jones a Josh Morgan yn rhan o  sioe 
'150' (Patagonia) ym mis Gorffennaf eleni. Am y tro cyntaf 
erioed bu'r Theatr Genedlaethol, National Theatre Wales ac 
S4C yn cyfuno i lwyfannu drama newydd sef '150' dan 
arweinyddiaeth Marc Rees. Cafodd y sioe ei llwyfannu yn 
Storfa’r Tŷ Opera Brenhinol yn Aberdâr yn ystod Mehefin 
a Gorffennaf 2015. 
   Roedd Adran Bro Taf yn rhan o'r perfformiad ac roedd 
criw o'r plant uwchradd wedi bod yn cydweithio ac yn 
perfformio fel rhan o'r sioe. 
    Roedd '150' yn gynhyrchiad aml-blatfform sydd yn 
adrodd stori wir, arwrol, llawn antur. Yn 1865, fe 
ymadawodd 150 o ddynion, menywod a phlant â Chymru i 
chwilio am fywyd gwell ym Mhatagonia, De 
America. Roedd y cynhyrchiad aml-blatfform hwn – a 
berfformiwyd yn Gymraeg, Saesneg a Sbaeneg, yn 
cynnwys digwyddiadau byw a ffilm – yn adrodd hanes rhai 
o uchafbwyntiau eu taith anhygoel, ac yn mynd ar drywydd 
eu disgynyddion yn Y Wladfa heddiw. 
   Roedd y cast yn cynnwys: Gareth Aled, Rosalind Brooks, 
Dafydd Emyr, Angharad Harop, Eddie Ladd, Beth 
Powlesland, Caroline Sabin a Lara Ward, yn ogystal â 
pherfformwyr gwadd Billy Hughes a Fernando Williams 
o’r Ariannin. 

Croeso i'n pentre! 
Ie, wir - croeso Glyn a Rhian! A diolch i Eiry R. am fod yn wahadden graff! Ydyn - maen 
nhw yma ers bron i flwyddyn ac wrth eu boddau yn byw yng Nghreigiau. Daw Rhian o 
Fachen, Cwm Rhymni yn enedigol a Glyn o'r Gogledd! Astudiodd Rhian ym Mhrifysgol 
Caerdydd ac mae'r ddau yn gweithio yn yr Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan. Mae'r ddau yn 
mwynhau teithio, canu a chymdeithasu gydag ambell i gwrw bach (geiriau Rhian!). 
Mwynhewch fywyd Creigiau! 
 
Colli un dros dro! 
Ddiwedd mis Mai eleni gadawodd Heulwen Rees am Awstralia! Lle gwell a ninnau'n cael 
haf i'w anghofio! Meddyg yw Heulwen - merch Aled a Marian Rees - ac mae allan yn 
Awstralia yn ymarfer ei chrefft. Mae'n gweithio mewn ysbyty ger Sydney mewn lle o'r enw 
Manly, yn yr Adran A&E. Y bwriad yw ennill profiad wrth weithio - ac ennill pres fydd yn 
ei galluogi i weld 'chydig ar y wlad tra yno. Yn ôl pob tebyg maent yn defnyddio'r ysbyty yn 
Manly yn 'Home and Away' ac yn ffilmio'r rhaglen yn yr ardal honno! Mae Heulwen yn 
rhannu fflat gyda ffrind oedd yn y coleg gyda hi yn Glasgow ac yn ôl y sôn mae sawl ffrind 
coleg iddi wedi bod yn gweithio yn Awstralia - dyna'r trend, mae'n debyg! Mae'n mwynhau 
mas draw! Ond gobeithia Mam a Dad taw dros dro yn unig y bydd hi yno ac y daw yn ôl i 
setlo yng Nghymru yn y pendraw! Ond nid cyn iddynt gael y cyfle i ymweld â hi yn 
Awstralia! Joia dy gyfnod allan yna - anfon gair atom os cei amser! 



Ysgol Gynradd Gymraeg 
Tonyrefail 

 (Lluniau Tudalen 13) 
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Ysgol Castellau 
Lluniau Tudalen 13 

Tripiau 

Cafwyd mis prysur iawn lle cafodd y 

gwahanol ddosbarthiadau gyfle i fwynhau 

tripau diwedd tymor â oedd yn cyfoethogi 

eu gwaith yn ystod y tymor. Cafodd y 

dosbarthiadau Meithrin a Derbyn gyfle i 

ymweld â fferm Cantref, aeth Blwyddyn 1 

a 2 i Dan yr Ogof fel rhan o’u gwaith 

thema ar ddeinasoriaid. Bu Blwyddyn 3 a 4 

yn datblygu eu sgiliau awyr agored yn y 

‘Summit Centre’ tra bod Blwyddyn 5 a 6 

wedi bod i Heatherton yn Sir Benfro.  

 
Mabolgampau 

Er y bu rhaid gohirio'r mabolgampau 

oherwydd y tywydd gwlyb - manteisiwyd 

ar ddydd Gwener grasboeth i gynnal 

mabolgampau Blwyddyn 1 a 2 yn y bore 

a’r Adran Iau yn y prynhawn - ar gaeau 

Parc Tyn y Bryn.  Cynhaliwyd 

mabolgampau'r Meithrin a’r Derbyn yn yr 

ysgol. Roedd yr holl ddisgyblion a’u rhieni 

wedi mwynhau'r cystadlu brwd! 

 
‘Wales on Line’ 

Daeth Catherine Williams o ‘Wales on 

Line’ i siarad gyda disgyblion 

Blynyddoedd 3 a 4 am ei gwaith fel 

gohebydd. Roedd hyn i gyd-fynd a’u 

gwaith geirio gwych ar ysgrifennu erthygl 

papur newydd. Cafwyd sesiwn holi ac ateb 

diddorol iawn i gloi yr ymweliad ac fe 

ddysgwyd llawer am swydd gohebydd y 

cyfryngau. 

 
Ensemble Llinynnol 

Daeth ensemble llinynnol athrawon cerdd 

y sir i’r ysgol i ddiddanu’r disgyblion a’u 

haddysgu am wahanol offerynnau llinynnol 

y gerddorfa. Roedd pawb wedi mwynhau'r 

cyngerdd yn fawr iawn yn enwedig y gân o 

‘Frozen’! 

 
BBQ  

Trefnwyd BBQ llwyddiannus iawn gan y 

gymdeithas rieni i godi arian i’r ysgol. 

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth 

gefnogi ac yn arbennig i Mr Phillips a Mr 

Hughes. Gwnaethpwyd elw o dros £800! 

 
Llysgenhadon Chwaraeon 

Cafodd ein Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc 

sef Zac Coates a Holly Edwards gyfle i 

fynychu diwrnod hyfforddiant yng 

Nghanolfan Chwaraeon Ystrad. Yn ystod y 

diwrnod cafwyd cyfle i gwrdd ag athletwr 

Paraolympaidd sef Rhys Jones a gymerodd 

ran yng Ngemau Paraolympaidd Llundain 

2012. Roedd yn ysbrydoliaeth i’r holl 

lysgenhadon a oedd yn bresennol. 

 
Y Savoy 

Blwyddyn 5 oedd y cynrychiolwyr cyntaf 

o’r ysgol i berfformio ar lwyfan theatr y 

Savoy yn Nhonyrefail. Mae’r theatr dafliad 

carreg o’r ysgol ac yn adnodd gwych i’r 

ardal. Cafwyd sioe i’w chofio ganddynt 

sef ‘Tro Trwy’r 60au’ a hynny yng 

nghwmni neb llai na Dr Who! Mae pob 

dosbarth drwy’r ysgol wedi cynhyrchu 

sioeau diwedd tymor amrywiol iawn, ar 

gyfer rhieni a pherthnasau. 

 
Arddangosfa Celf 

Bu disgyblion Blynyddoedd 1 a 2 yn 

ymweld ag arddangosfa arbennig a 

drefnwyd gan aelodau Prifysgol y 

Drydedd Oes yn Eglwys Dewi Sant. Braf 

oedd gweld gwaith disgyblion o’r ysgol 

yn cael ei arddangos yno. Cafwyd cyfle 

yn ogystal i gymryd rhan mewn gweithdai 

celf a cherddoriaeth. Diolch yn fawr am y 

gwahoddiad. 

 
Ffarwelio â Blwyddyn 6     

Cafodd Blwyddyn 6 wythnos olaf brysur 

iawn yn yr ysgol -  yn gyntaf cafwyd 

gwasanaeth yn Eglwys Dewi Sant gyda 

gweddill disgyblion Blwyddyn 6 ardal 

Tonyrefail a Gilfach Goch. Diolch yn 

fawr i Ficer Ruth am drefnu’r 

digwyddiad. Yna perfformiwyd  sioe 

Staffio 
Ar ddiwedd y tymor ffarweliwyd â 
phedwar aelod staff. Hoffwn ddymuno 
pob lwc i Mr Gwyndaf Jones yn ei swydd 
newydd fel Pennaeth Ysgol Santes Tudful, 
ym Merthyr, Mrs Kate Jones  yn athrawes 
yn Ysgol Gynradd Pyle, Miss Lowri 
Hughes yn athrawes yn Ysgol Gymraeg 
Gartholwg a Miss Alex Davies sy’n 
cymryd cyfle i weithio yn yr Unol 
Daleithiau. 
   Edrychwn ymlaen i groesawu Mr Daniel 
Jones, sy’n gyn ddisgybl ac yn athro ar 
hyn o bryd yn Ysgol Gymraeg Gartholwg, 
yn ddirprwy bennaeth yma ym mis Medi. 
 
Ffarwelio â Blwyddyn 6 
Roedd y gwasanaeth ffarwelio yn un 
arbennig iawn wrth i ddisgyblion 
Blwyddyn 6 rannu atgofion o'u 8 mlynedd 
yng Nghastellau. Trwy ddawn sgriptio Mr 
James cafwyd llawer o chwerthin ymysg y 
dagrau. Pob hwyl i chi yn yr ysgol gyfun a 
chofiwch gymryd pob cyfle!  
 
Radio Cymru 
Bu Miss Hudson yn sgwrsio gyda Rob 
Nicholls am ei hymweliad ag ysgolion yn 
India, tra bo'r Cyngor Ysgol wedi bod ar 
raglen Shan Cothi yn sôn am greu CD o'u 
hoff ganeuon. 
 
Ar grwydr 
Bu'r hanner tymor olaf yn un prysur dros 
ben gyda theithiau cofiadwy iawn i 
Lundain, Porthcawl, Y Gwyr a Legoland. 
 
Criced  
Ar ôl ennill cystadleuaeth ardal Pontypridd 
aeth tîm criced Blwyddyn 4 ymlaen i 
chwarae yn y rownd derfynol yng 
Nghastell Caerdydd. Da iawn chi blant! 
 
Gwobrau Cyngor RhCT 
Llongyfarchiadau i'r Eco Gyngor am gael 
eu henwebu am ddwy wobr Love Where 
You Live (Cyngor RhCT) am eu gwaith 
yn ein ardd gymunedol. 
 
Beicio Noddedig 
Diolch i Mrs Alan a'r Gymdeithas Rieni ac 
Athrawon am drefnu beicio noddedig 
llwyddiannus iawn gyda bron i 100 o 
feicwyr yn cymryd rhan.  

Ysgol Gwaelod y 
Garth 

  
Ennill Gwobr Platinum Eco 
Mae Ysgol Gwaelod y Garth wedi ennill 
Gwobr Platinum Eco. Cyd-weithiodd pob 
aelod o gymuned yr ysgol – y Clwb Eco, 
rheini, y gymuned leol, llywodraethwyr, 
pob plentyn ac aelod o staff yr ysgol - yn 
galed i sicrhau bod ethos eco-gyfeillgar yn 
amlwg ymhob agwedd o fywyd yr ysgol. 
Diolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth 
ac yn arbennig i Mrs Elsarrag am ein cyd-
lynnu.  
   Fel rhan o’r ymgyrch i wella ein hardal 
tu allan fe gynhaliodd yr ysgol gyngerdd i 
godi arian i greu pwll dŵr ar gae yr ysgol. 
Perfformiodd Catrin Finch, Maddie Jones 
a Chôr Ysgol Gwaelod y Garth yn  y 
gyngerdd. Roedd hi’n noson hyfryd a 
llwyddiannus dros ben ac mae’r gwaith o 
greu’r pwll dŵr yn cychwyn ar ôl y 
gwyliau.   
 
Cyngerdd Offerynnol 

Ddydd Mercher fe ddaeth 31 o blant sy’n 

cael gwersi peripetetig yn yr ysgol i 

berfformio mewn cyngerdd offerynnol yn 

yr ysgol. Roedd hi’n bleser i wrando ar 

blant yn perfformio ar offerynnau pres, 

ffidil, soddgrwth, telyn, chwythbrennau a 

gitars. Gwych! 

 
Newyddion o’r ystafell athrawon 
Pob lwc  i Mrs Bethan Long, Mrs Wendy 
Owen a Mr Huw Davies sydd wedi ein 
gadael cyn yr Haf. Diolch yn fawr iawn 
iddynt am eu cyfraniad tuag at fywyd yr 
ysgol a phob lwc yn y dyfodol. Pob lwc a 
diolch yn fawr hefyd i Miss Lowri 
Edwards a Miss Sian Noon—Jones sydd 
wedi ein cynorthwyo yn y Derbyn a 
Blwyddyn 1.  

ffarwelio i’r rhieni yn Y Savoy ar y bore 

Mercher cyn mwynhau parti mawreddog 

yn yr ysgol yn y nos. Bore Iau aethant i 

Fowlio 10 yn eu crysau-t arbennig - a 

roddwyd yn rhodd iddynt gan gymdeithas 

rieni'r ysgol. Ar y dydd Gwener cafwyd 

gwasanaeth arbennig yn yr ysgol - 

cyflwynwyd geiriadur yn rhodd i bob 

disgybl.  Rydym yn dymuno pob 

llwyddiant iddynt i’r dyfodol. 
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Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail 
 (Tudalen 12) 

 Ysgol Castellau 
 (Tudalen 12) 

Ysgol Gwaelod y Garth 
 (Tudalen 12) 

Hwyl fawr Blwyddyn 6 

Llysgenhadon 

Chwaraeon 

Mabolgampau 

Catherine Williams gyda Bl 3 a 4 

Catrin Finch a 

Maddie Jones 

Cyngerdd 

Offerynnol 

Gwobr Eco 
Rhaglen Shan Cothi Beicio Noddedig 

Taith  

Llundain 
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Ysgol Llanhari 

Radio Ysgol Llanhari  
Bu criw brwdfrydig o flynyddoedd 7&8 wrthi 
ynghanol Mehefin yn cael eu hyfforddi i 
gynnal radio’r ysgol o dan oruchwyliaeth 
Marc Griffiths. Gobeithiwn nawr yr aiff y 
radio o nerth i nerth ac edrychwn ymlaen i 
glywed y rhaglenni a 
fydd yn cael eu 
cynhyrchu gan y criw. 
Diolch i Miss 
Rowlands ac Ariane 
Price o flwyddyn 12 
am eu cymorth! 
Gwrandewch ar 
www.Cymru.fm 
 
Ffrindiau Llanhari 
Rydym yn hynod o ddiolchgar i ymdrechion y 
gymdeithas rieni, sef ffrindiau Llanhari sy’n 
gweithio yn ddiflino i godi arian i’r ysgol. 
Trefnir gweithgareddau ganddynt i’r adran 
gynradd a’r adran uwchradd. Ym mis 
Mehefin cynhaliwyd Ffair Haf llwyddiannus 

dros ben a diolchwn i’r rhieni, staff a 
disgyblion am gefnogi. 
 
Mabolgampau yr Adran Gynradd 

Cafwyd diwrnod 
llwyddiannus iawn ar 
gyfer ein mabolgampau 
eto eleni.  Y plant 
meithrin a derbyn oedd 
y cyntaf i gystadlu— 
bu’r gynulleidfa yn eu 
gwylio gyda llygaid 
barcud wrth iddynt 
gylchdroi’r gweith-
gareddau!  Bu pob un 

yn trio ei gorau glas wrth  gystadlu! Yn dilyn 
yr egwyl, cyfle plant blwyddyn 1 a 2 oedd hi 
i ddangos eu talentau! Braf oedd gweld y 
plant yn cefnogi ei gilydd ac yn ymdrechu ar 
gyfer bob ras! Tra bod yr athrawon yn cyfri’r 
marciau, cynhaliwyd ras rhieni!  
Cyhoeddwyd wedyn mai Llys Trisant oedd 
yn fuddugol eleni!  Da iawn i bawb am 
gystadlu a 
chymryd rhan 
-   rydyn ni’n 
falch iawn 
ohonoch chi 
gyd!  
 

Mabolgampau yr Adran Uwchradd 

Ail oedd Llys Trisant ym mabolgampau yr 
Adran uwchradd serch hynny! Cynhaliwyd y 
mabolgampau i flynyddoedd 7 i 10 y ystod 
wythnos olaf y tymor. Bu cryn dipyn o 
gystadlu brwd gyda llys Aran yn fuddugol ar 
ddiwedd y dydd. Braf eto oedd gweld y 
disgyblion yn ymroi i wahanol gampau ac yn 
cefnogi ei gilydd. 
 
Seremoni Graddio 
Llongyfarchiadau 
mawr i’r plant yn y 
dosbarthiadau 
Feithrin a Derbyn 
sydd wedi graddio 
eleni.  Paratodd bob 
un het raddio lliwgar 
gyda lluniau ohonynt 
yn ystod eu 
blwyddyn gyntaf yn 
Ysgol Llanhari.    
Perfformiodd y plant ganeuon hyfryd o flaen 
y gynulleidfa cyn mynd ati i dderbyn eu 
tystysgrifau gan yr athrawon oedd yn falch 
iawn o bob un ohonynt.  
  

Parti’r Ardd  a Diwrnod Môr Ladron! 
Cafodd y plant meithrin a derbyn ddiwrnod 
arbennig wedi gwisgo fel creaduriaid yr ardd 
a phlant o     flwyddyn 1 a 2 fel môr ladron.  
Buont yn mwynhau’r gwahanol 
weithgareddau a baratowyd gan staff yr 
ysgol.  Braf oedd gweld y plant yn mwynhau 
yng nghwmni ei gilydd! 
 
Ffarwelio a diolch! 
Mae nifer o staff wedi ein gadael ar ddiwedd 
Tymor Yr Haf, Hoffem ddiolch yn fawr iawn 
am holl waith caled ac ymroddiad Mr Jamie 
Walker a Miss Kella Thomas yn yr Adran 
Gynradd ac yn yr Adran Uwchradd i Mrs 
Catrin Morgan (ITM). Mr Kevin Thomas 
(Dylunio a Thechnoleg) Mrs Iola Davies 
(Addysg Gorfforol) Miss Vicky Mann 
(Mathemateg) Ms Helen Rees-Jones 
(Anogwr Dysgu) a Mrs Sue Rawlings yn y 
dderbynfa am eu cyfraniad i’r ysgol ar hyd y 
blynyddoedd. Ffarweliwyd hefyd â Mr Sion 
Radsma a fu yn cyflenwi yn ystod cyfnod 
mamolaeth Mrs Lowri Evans. Rydym yn 
falch o’i chroesawi hi a Ms Sali Edmunds yn 
ôl i’n plith. Dymunwn yn dda i bob un 
ohonynt. 
 
Trosglwyddo 
Cynhaliwyd y ddau ddiwrnod Trosglwyddo 
olaf yn gynnar ym mis Gorffennaf. 
Mwynhawyd sesiynau Gwyddoniaeth, 
Mathemateg ac Addysg Gorfforol. 

Gweithdai Gofod 
Yn ystod wythnos olaf y tymor ym mis 
Gorffennaf aeth wyth disgybl o flwyddyn 10 
i Lundain i fod yn rhan o weithdai ym 
Mhrifysgol King’s sydd wedi eu trefnu gan 
NASA. Ers dwy flynedd bellach, mae grŵp o 
ddisgyblion o ysgolion uwchradd yn RhCT 
wedi cael y cyfle i aros ar gampws King's 
College, Llundain a chymryd rhan yn yr 
achlysur 'Mission Discovery'. Dyma 
amgylchedd lle caiff disgyblion dawnus â 
diddordeb mewn pynciau STEM 
(gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 
mathemateg) y cyfle i weithio gyda 
disgyblion tebyg, yn ogystal â gweithio ochr 
yn ochr â gwyddonwyr meddygol a gofodwyr 
NASA, am wythnos. Y prif fwriad yw 
meddwl am syniad, yna'i ddatblygu'n arbrawf 
gaiff ei dderbyn a'i anfon i'r Orsaf Ofod 
Ryngwladol. A ddaw gofodwyr y dyfodol o 
Ysgol Llanhari?   

Gwobrwyo Presenoldeb 
Gwobrwyir y dosbarth sydd â’r presenoldeb 
gorau bob tymor. Dosbarth Cadi Cwningen 
(dosbarth derbyn) enillodd y wobr y tymor 
hwn ac aethant i fwynhau yn Jolly Jesters 
Pontyclun yn ystod wythnos olaf y tymor. 
Gwobrwywyd yr holl unigolion oedd â 
phresenoldeb o 100% ers mis Medi trwy fynd 
i Pizza Hut yn Nhonysguboriau.  

Talent rygbi cyffwrdd 
Llongyfarchiadau gwresog i fechgyn bl9 a 
ddaeth yn bedwerydd yn Nhwrnament Rygbi 
Cyffwrdd De Cymru ar y 9fed a’r 10fed o 
Orffennaf. Fe lwyddon nhw  gyrraedd rownd 
derfynol Cwpan y Plat a cholli o drwch 
blewyn yn ystod amser ychwanegol i Ysgol 
Uwchradd Caerdydd. Aelodau’r tim oedd : 
Leon Burton, Marcus Chard, Lloyd Gregory,  
William Clapham, Ieuan Pring, Jacob Sayer, 
Liam Wheeler, Thomas Whittaker, Kieran 
Thomas, Elliott Jenkins, Mitchell 
Hall ,Callum Evans. Da iawn bois! 

http://www.Cymru.fm
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Llwyddiannau Eisteddfod yr Urdd 

Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n 

cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r 

Cylch 2015.  Enillodd yr ysgol wobr gyntaf 

am y Cyflwyniad Digri dan 25 oed, ail wobr 

am y Ddawns Gyfansoddiad Creadigol 
blwyddyn 7-13 a dwy wobr am gipio’r 

trydydd safle yng nghystadleuaeth yr Ymgom 

blwyddyn 7-9 a’r Cyflwyniad Dramatig 

blwyddyn 7-9.  Roedd y disgyblion wedi 

mwynhau ac wedi cynrychioli’r ysgol yn 
wych.  Cafwyd llwyddiant mewn dwy 

gystadleuaeth gwaith cartref yn ogystal 

gydag Elis Widgery o flwyddyn 12 yn cipio’r 

wobr gyntaf am gyfansoddi cerddoriaeth i 
fl.12-13 ac Isabell Price o flwyddyn 9 yn dod 

i’r brig yng nghystadleuaeth cerameg bl7-9.   

Diolch i bawb a fu’n cystadlu, i’r rhieni am 

eich cefnogaeth ac i’r staff am y misoedd o 

hyfforddi o flaen llaw. 
Adroddiad Gan Mrs Lowri Guy, 

Arweinydd yr Adran Gerddoriaeth 

Arddangosfa Gwaith Lefel ‘A – Celf a 

Ffotograffiaeth 

Cynhaliwyd noson ar gyfer arddangosfa Celf 
a Ffotograffiaeth gwaith Lefel ‘A. Bu’r 
noson yn un llwyddiannus a chroesawyd 
rhieni, athrawon, disgyblion, cyn disgyblion 
a llywodraethwyr i weld yr holl waith. 
Hoffai’r adran ddiolch i bawb am y 
gefnogaeth ac am fod yn rhan o ddathliad 
gwaith ein disgyblion. 

Adroddiad gan Mrs A Jones,  
Arweinydd yr Adran Gelf 

Dawnsio 

Cystadlodd Emmie Porter mewn 

cystadleuaeth yn Blackpool a Wolverhampton 

fel rhan o grŵp ddawnsio.  Enillodd grŵp 

dawnsio Emmie (allan o dros 20 o dimoedd 

eraill) sy’n golygu eu bod nawr yn 
Bencampwyr Prydain.  Mae Emmie’n 

cystadlu mis nesaf yng nghystadleuaeth 

Pencampwriaethau y Deyrnas Unedig - rydym 

yn dymuno pob llwyddiant i Emmie a’r tîm!  

  Cystadlodd Mali Widgery, Harriet Hooper, 
Tirion Welsby a Jessica Davies mewn 

cystadleuaeth dawnsio ym mis Ebrill yn 

Blackpool ac fe lwyddodd y tîm i ennill teitl 

Pencampwyr Prydeinig am ddawnsio 

Lladin.  Daethant hefyd yn bencampwyr dwbl 

yn Wolverhampton ym mis Mai.  Mae'r pedair 

yn mynd am yr 'hatric' mewn pythefnos pan 

fyddant yn cystadlu ym mhencampwriaethau'r 

Deyrnas Unedig.  Mae’r disgyblion yn rhan o 
grŵp dawnsio ‘Dance Crazy’ yn Llanilltud 

Faerdref. Pob lwc iddyn nhw yn y 

gystadleuaeth nesaf!  

Gig 

Chwaraeodd 

Travis Weeks, 

Blwyddyn 7 

mewn gig 

gyda'i band 

yng Nghlwb 

Ifor Bach yng 

Nghaerdydd yn ddiweddar. Travis yw’r 

person ifancaf erioed i chwarae yno! 

Llongyfarchiadau i dîm rygbi Blwyddyn 8 

am ennill y gystadleuaeth rygbi 7 bob ochr 

Ysgolion Bontypridd eleni 

Llongyfarchiadau i dîm pêl droed y 6ed ar guro tîm y staff ar ddiwedd y tymor 

diwethaf. Gwell lwc tro nesaf i’r athrawon! 

Tîm athletau merched blwyddyn 8/9 a 

gystadlodd yng nghystadleuaeth y Sir yn 

Aberhonddu ar 09.06.15. Llwyddodd Eli 
Stonehewer i ddod yn 2ail yn y naid uchel a 

Clara Nuthall i ddod yn2ail yn y clwydi. Da 

iawn i bawb oedd ynghlwm â’r gystadleuaeth. 

Y Maes Chwarae  

Llongyfarchiadau i’r disgyblion isod ar eu 

llwyddiant ym myd chwaraeon: 

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed blwyddyn 

8 yn ennill y gystadleuaeth BTP yn 

ddiweddar! 



Haf tymhestlog  
Clwb Rygbi Pontypridd 
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Joseff yn perfformio yn 
Disneyland Paris! 

 
Ar y 25ain o Fehefin es i gyda band 
Rhondda Cynon Taf a Phenybont i 
Baris am bedwar diwrnod. 
Cwrddodd 35 o blant a 4 athro pres 
ger Gwasanaethau Gorllewin 
Caerdydd am 6 o’r gloch y bore. 
Roedd pob un ohonom yn gyffrous 
tu hwnt. Cawsom bedwar ymarfer 
gyda’n gilydd cyn i ni fynd ar y 
daith ond roedd hynny’n ddigon o 
amser i bawb ddod i adnabod ein 
gilydd yn dda. Roedd y daith ar y 
bws a’r fferi yn hir ond gyrhaeddom 
y gwesty ar gyrion Paris.  
   Yn gynnar y bore wedyn 
cychwynom ar ein taith i Disneyland 
Paris ar gyfer ein cyngerdd cyntaf. 
Roedd y tywydd yn grasboeth. 
Perfformion ni ar y llwyfan o flaen y 
Castell Brenhinol byd enwog a darlledwyd y gyngerdd ar draws yr 
holl barc! Roedd yn deimlad gwefreiddiol ac yn fraint cael chwarae 
yno. Ar ôl derbyn cymeradwyaeth y dorf cawsom gyfle i grwydro’r 
parc a mynd ar ambell reid! Roedd y reidiau yn gyflym ac yn uchel 
ond yn wych! Y noson honno arhosom yn y parc i wylio’r Siôr laser a 
thân gwyllt – roedd yn olygfa fythgofiadwy. Y bore canlynol aethom i 
mewn i Baris  i berfformio mewn cyngerdd arall. Roedd pawb wrth 
eu boddau yn gwrando ar y band. Treulion ni’r prynhawn yn 
mwynhau o gwmpas y ddinas. Bore dydd Sul roedd rhaid codi’n 
gynnar i fynd i St. Omer ar gyfer ein cyngerdd olaf. Unwaith eto 
roedd y gyngerdd yn wych gyda nifer yn canmol ein perfformiad. 
Roedd pawb yn eithaf trist wedi i ni berfformio gyda’n gilydd am y 
tro olaf. Cyrhaeddon nôl yn y gwasanaethau tu allan i Gaerdydd am 
hanner nos wedi blino’n llwyr ond wedi cael taith wefreiddiol. 
Hoffwn ddiolch i’r 4 athro pres am fynd â ni.          

gan Joseff Wyn Kirkman Dosbarth 8G Ysgol Llanhari 

Mae wedi bod yn haf stormus i Glwb Rygbi Pontypridd, gyda'r 

dadleuon dros gynrychiolaeth yng Nhwpan Prydain ac Iwerddon  a 
strwythur Uwch Gynghrair y Principality yn corddi'r dyfroedd. 

   Ar ôl tymor llwyddiannus a ddiweddodd gyda Pontypridd unwaith 

eto yn cael eu coroni yn bencampwyr yr Uwch Gynghrair, daeth 
gwleidyddiaeth rygbi Cymry i'r amlwg yn ystod misoedd yr haf. 

   Roedd sibrydion wedi bod yn y gwynt ers tro fod Rhanbarthau 

Rygbi Cymru, a chadeirydd newydd Undeb Rygbi Cymru Gareth 

Davies yn bleidiol i'w hachos, am fynnu newidiadau yn strwythur y 
gêm gan is-raddio statws y clybiau. Y nod oedd tynnu clybiau'r Uwch 

Gynghrair allan o Gwpan Prydain ac Iwerddon a gosod timau 'A' 

rhanbarthol yn eu lle. 
   O'r cychwyn cyntaf roedd Clwb Pontypridd yn bendant o'r farn mai 

cam gwag fyddai hwn ac y byddai'n ergyd ddifrifol i statws y clybiau. 

Roedd Ponty wedi bod yn gymharol lwyddiannus yn ymgyrchoedd 
Cwpan Prydain ac Iwerddon, gan guro timau proffesiynol o Loegr ac 

Iwerddon, ac wedi cyrraedd rowndiau go-gyn derfynnol a chyn 

derfynol y gystadleuaeth dro ar ôl tro. 
   Roedd y clwb hefyd wedi denu cefnogaeth frwd a niferus wrth 

deithio i leoliadau fel Dulyn, Belfast a Penzance, gyda cannoedd ac 

ambell dro miloedd yn canlyn y tim i'r pellafoedd.  Roedd Cwpan 

Prydain ac Iwerddon yn bwysig i Bontypridd, i'r chwaraewyr a'r 
cefnogwyr, ac roedd y clwb wedi ymdrechu'n galed wrth gynrychioli'r 

gymuned, a Chymru yn gyffredinol, yn y gystadleuaeth. 

   Siom enfawr felly, ond nid syndod, oedd clywed datganiad Undeb 
Rygbi Cymru mai timau rhanbarthol fyddai'n brwydro yng Nghwpan 

Prydain ac Iwerddon yn ystod y tymor i ddod.   

   Daeth tro arall yn y dadlau a'r cecru wrth i'r Undeb gynnig ehangu 
yr Uwch Gyngrair o ddeuddeg i un-clwb-ar-bymtheg. Gwnaed 

cyhoeddiad gan Glwb Rygbi Merthyr eu bod am hawlio lle yn y 

gynghrair estynedig, a bod y miliwnydd Sir Stan Thomas - brawd 
Peter Thomas sy'n brif noddwr i ranbarth y Gleision - am ariannu'r 

prosiect. Chwerwodd y ddadl wrth i Stan Thomas gyhoeddi mai ei nod 

oedd nid yn unig hybu Clwb Merthyr ond hefyd tanseilio Clwb 

Pontypridd - a hynny yn ei dyb ef am fod yn amharchus o'r berthynas 
gyda'r Gleision. 

   Ymysg yr holl ymosodiadau geiriol a'r gynnen, haf digon 

tymhestlog fu hwn i Glwb Rygbi Pontypridd.  Mynnodd y clwb gadw 
ei hunan barch drwy'r cyfan drwy osod pob dadl yn gwrtais a thrwy'r 

ffynhonnellau cywir, a pheidio ymateb i ymosodiadau haerllug yn y 

wasg. 
   Ni fydd Pontypridd, nac un clwb Cymreig arall, yn cystadlu yng 

Nghwpan Prydain ac Iwerddon y tymor i ddod, ac fe erys yr Uwch 

Gyngrair fel y mae gyda deuddeg clwb yn cymryd rhan, a'r ehangu i 

ddilyn y tymor canlynol. 
   Mae'r haf yn dirwyn i ben a thymor rygbi arall ar fin cychwyn. Y 

nod i Bontypridd fydd herio unwaith eto am lwyddiant yn y gynghrair 

a'r cwpan cenedlaethol, ac i barhau i ddenu torfeydd mawr a swnllyd i 
Heol Sardis i wylio'r tim yn perfformio ar eu gorau.  

   Gadael y gwleidydda o'u hol a chanolbwyntio ar y chwarae, dyna 

fydd Pontypridd yn ei wneud. Ymlaen mae Canaan! 

Annog Dysgwyr 

Mae Prifysgol De Cymru wedi 

cyhoeddi llyfryn deniadol yn 

rhestru llu o gyrisau i ddysgwyr 

Cymraeg. Ffoniwch 01443 483600 

am gopi. 


