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Diolch yn fawr iawn i Martyn 

Geraint a’i griw am brofiad 

hyfryd i blant Meithrin a 

Derbyn Ysgol Garth Olwg gael 

gwylio Pantomeim ‘Dacw 

Mam yn Dwad’ ym Mhafiliwn 

Porthcawl. 

Yn gynnar yn 2016 bydd Yr Hen Lyfrgell ar Yr Aes yn agor ei 
drysau fel canolfan i'r Gymraeg yn y brifddinas. 
   Dyma gyfle i hyrwyddo, dathlu a defnyddio'r Gymraeg mewn 
adeilad eiconig yng nghalon Caerdydd. Bydd y ganolfan yn cynnig 
croeso cynnes i holl drigolion Caerdydd a’i hymwelwyr.  
   Ar gael ddydd a nos, saith niwrnod yr wythnos, mewn gofod 
godidog dros dri llawr bydd y ganolfan yn cynnig rhywbeth i bawb, 
o bob oed.   
   Bydd yno Gaffi Bar a bwyty, Siop Bodlon yn gwerthu cynnyrch, 
llyfrau a chardiau Cymraeg, Crèche Mudiad Meithrin, gwersi 
Cymraeg i ddysgwyr, llwyfan perfformio ar gyfer gigs acwstig a 
nosweithiau comedi neu stomp, cyfleusterau cynadledda o'r radd 
flaenaf, ystafelloedd digwyddiadau i'w llogi ar gyfer dathliadau ac 
Amgueddfa Stori Caerdydd.  
   Bydd Yr Hen Lyfrgell hefyd yn cynnig rhaglen lawn o 
weithgareddau bob dydd o'r wythnos wedi ei chydlynu gan Fenter 
Caerdydd. Mudiadau eraill megis Clwb Ifor Bach fydd yn rhedeg y 
caffi bar dan oruchwiliad y cogydd Padrig Jones, Prifysgol 
Caerdydd yn gofalu am wersi Cymraeg, Mudiad Meithrin, Bodlon 
yn rhedeg y siop a Chyngor Caerdydd wedi cydlynu'r prosiect. 
Mae'r fenter wedi cael cefnogaeth gref gan bartneriaid o'r cychwyn 
cyntaf ac mae'r prosiect wedi cael nawdd datblygu gan Lywodraeth 
Cymru. Gwefan newydd - www.yrhenlyfrgell.cymru 

Nadolig Llawen  
a Blwyddyn Newydd Dda 
 
Diolch arbennig i’n gohebwyr a’n dosbarthwyr  
am gynnal llwyddiant ein papur bro   

Caffi Parkinson’s Cymraeg cyntaf y De-ddwyrain yn nhafarn yr 

Ivor Arms (Tudalen 8) 

Ysgol Creigiau yn cystadlu yn yr Ŵyl Gerdd Dant 

 
Canolfan 
Gymraeg 
yn Yr Hen 
Lyfrgell 

Am y tro cyntaf, ar ôl 12 mlynedd o greu pantomeimiau yn yr iaith 
Gymraeg, mae'r diddanwr plant poblogaidd o Bontypridd, Martyn 
Geraint, wedi troi’i gefn ar straeon cyfarwydd y panto ac wedi creu 
sioe newydd sbon wedi’i hysbrydoli gan yr hwiangerdd Gymraeg 
adnabyddus i blant – ‘Dacw Mam yn Dwad’.   
   Mae'r cymeriadau adnabyddus fel Dafi Bach, Sioni Brica Moni, y 
fuwch yn y beudy, y llo a’r mochyn bach, yn ganolog i’r stori, 

ynghyd â’r fam.  
  Meddai Martyn 
Geraint: 
      Ma’ stori ‘Dacw 
Mam yn Dwad’ yn 
seiliedig ar y fam, 
sy’n gwrthod talu 
rhent, am fod y llythyr 
rhent yn uniaith 
Saesneg – fy 
nheyrnged bach i falle, 
i Eileen Beasley oedd 
yn athrawes arna’i yn 
Ysgol Rhydfelen. 

Panto 'Dacw Mam yn Dŵad' Llwyddiant Ysgubol 'Nôl i'r Wythdegau' 

Roedd neuadd Ysgol Llanhari yn orlawn ar dair noson ar gyfer  

perfformiad llawn lliw o’r sioe gerdd 'Nôl i’r Wythdegau'. Dyma'r 

sioe gyntaf fel Ysgol 3-19 a hyfryd oedd gweld plant blwyddyn 2 a 

3 yn rhannu llwyfan â disgyblion o flwyddyn 13.  
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Chwaraeon yr Urdd 
 

Mae 2015 wedi bod yn flwyddyn brysur i 

Adran Chwaraeon yr Urdd RhCT gyda 

sawl clwb newydd wedi dechrau yn 

cynnwys Prosiect M Taf a Rhondda, clwb 

nofio Cymraeg cyntaf Rhondda a chlwb 

gymnasteg gymunedol Cynon. Roedd yr 

Haf yn llawn hwyl gyda’r Parti Ponty 

cyntaf am flynyddoedd. Roedd hi’n bleser 

gweithio ochr yn ochr Mentêr Iaith a gweld 

nifer o bobl yn mwynhau’r achlysur. Dros 

y 6 wythnos roedd gennym ni hyfforddeion 

yn gweithio gyda ni ac roedd hi’n hyfryd 

eu gweld nhw’n datblygu dros y cyfnod. 

   Mae’r Urdd RhCT wedi croesawu prentis 

gweithgar newydd sef Amy Outing. 

Rydym ni’n edrych ymlaen at y flwyddyn 

nesaf wrth iddi ddatblygu fel hyfforddwr. 

   Hoffai Chwaraeon yr Urdd RhCT 

ddiolch i’r ysgolion, rhieni ac yn enwedig 

y plant am yr holl gymorth a chyfraniad 

dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym ni gyd 

yn edrych ymlaen at bopeth sydd i’w ddod 

yn 2016 felly peidiwch ag anghofio cadw 

llygaid ar ein cyfryngau cymdeithasol am 

yr holl ddiweddariadau! 

Llwyddiant Parti Nadolig y Porth 2015 

Diolch yn fawr i bawb daeth i fwynhau 

diwrnod o hwyl i’r teulu ym Mharti 

Nadolig y Porth 2015. Roedd yn hyfryd i 

weld teuluoedd a phlant o bob cornel o’r 

sir yn dod i weld Siôn Corn yn ei ogof a 

phawb wedi mwynhau’r holl 

weithgareddau Cymraeg. Profodd y babell 

gweithgareddau crefft i fod yn llwyddiant 

mawr ac yn ychwanegiad ardderchog i’r 

diwrnod eleni. 

   Hoffwn ddiolch i Sandra Rose, Michael 

Goode a Staff y Fenter am gynnal 

gweithdai Nadoligaidd safonol iawn yn 

cynnwys Gwinio addurniadau, Printio sgrin 

– Cardiau Nadolig, Creu addurniadau clai a 

chreu pecyn bwyd hud i geirw Siôn Corn. 

Roedd pawb wrth eu bodd efo rhain i gyd. 

   Da iawn a diolch hefyd i blant ac 

athrawon Y.G.G Ynyswen am ddod i ganu 

i ni ac i’r holl stondinwyr. Rydym bob 

amser yn ddiolchgar i’n partneriaid am y 

gefnogaeth cyson yn ein digwyddiadau – 

Diolch y tro ‘ma i Mudiad Meithrin, 

TYFU, Canolfan Cymraeg i oedolion 

Morgannwg, WEA ac i Gyngor Rhondda 

Cynon Taf.   

Gwaith Ieuenctid 

Ffair Gwirfoddoli – Interlink 

Cawsom ni fore hyfryd yn cwrdd â 

disgyblion chweched dosbarth o Ysgol 

Llanhari ar gyfer y ffair gwirfoddolwyr. 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn 

gwirfoddoli gyda Menter Iaith yn y 

dyfodol. 

 
Hallowaun! 

Llongyfarchiadau i Fforwm Ffynci (Ysgol 

Gyfun Rhydywaun) am drefnu disgo 

llwyddianus i ddisgyblion Flwyddyn 7 / 8 

ar gyfer Noson Calan Gaeaf! Joia mas 

draw - arswydus iawn! 

 

Dyddiadau i'w cofio: 

Trip Sglefrio Ia (Winter Wonderland 

Caerdydd) 14eg / 15fed o Ragfyr 2015  

Wicid Fest Ionawr 2016 –mwy o fanylion i 

ddilyn! 

Amy Outing 

Cyfarfod Cyffredinol Menter Iaith 

Rhondda Cynon Taf – Capel Siloa, 

Aberdâr 

Diolch yn fawr iawn i bwyllgor Clochdar 

am groesawu cyfarfod cyffredinol y Fenter 

yno eleni. 

   Hyfryd oedd gweld festri capel Siloa’n 

llawn ar noson wlyb iawn o Dachwedd. 

Arweiniwyd y noson gan Gadeirydd y 

Fenter, Brett Duggan, cyflwynwyd 

adroddiad ariannol gan y Trysorydd, 

Arwyn Jones ac adroddiad blynyddol o 

waith y Fenter a rhagflas o gynlluniau’r 

dyfodol gan y Brif Weithredwraig, Einir 

Siôn: 

   Uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd Parti 

Ponty gyda dros 5,000 yn mynychu; 180 o 

blant yn mynychu’r Clybiau Carco’n 

wythnosol; dros 2,000 o blant yn 

mynychu’r cynlluniau chwarae, 6 fforwm 

ieuenctid llwyddiannus, 58 o 

wirfoddolwyr gydol y flwyddyn, 

amrywiaeth o ddigwyddiadau teuluol a 

chymunedol.  

   Trafodwyd ffyrdd o weithredu yng 

Nghwm Cynon yn y dyfodol a chafwyd 

trafodaeth fywiog a buddiol iawn ar y 

mater. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb 

am fynychu’r cyfarfod ac am eu 

cyfraniadau gwerthfawr iawn. 

   Edrychwn ymlaen at weithredu 

trafodaethau’r noson yn y flwyddyn 

newydd. 
Arweinwyr Digidol Blwyddyn 5 a 6 fu'n 

brysur yn derbyn hyfforddiant ar raglennu. 

Byddant nawr yn rhannu eu sgiliau a gweddill 

disgyblion yr Ysgol. 

Meddiannu'r Archifdy 

Ysgol Tonyrefail (Tudalen 16) 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Tîm Creigiau dan 15 oed. Pencampwyr Cynghrair B Caerdydd a’r Fro 2015. (Tudalen 11) 

Cerddor Ifanc 

Plasmawr 

Nos Fercher 

Tachwedd 11eg 

cynhaliwyd 

cystadleuaeth 

flynyddol Canwr 

Ifanc Plasmawr. 

Yr enillydd oedd 

Iestyn Gwyn 

Jones, blwyddyn 7. 

   Y beirniad oedd Gwawr Owen. 

Enillodd Iestyn dlws gwydr, £40 a sesiwn 

canu yng Ngholeg Cerdd a Drama, 

Caerdydd. Canodd ddwy gân, un a 

ddysgodd ar gyfer sioe Adran Bro Taf sef 

'Cyfri'r Geiriau' gan  Kevin Roberts, ac un a 

ganodd yn sioe Academi Berfformio 

Caerdydd, 'Teimlo Trydan nawr' o'r sioe 

Billy Elliot. 

  Dyna beth oedd sioc!! 

 Llongyfarchiadau mawr, Iestyn!  Dal di ati 

- ac am y West End â thi!! 
 

'35 diwrnod' 

Ydych chi yn adnabod y plentyn Robin yn 

'35 diwrnod'?  

   Wel Iestyn Gwyn Jones sydd wedi bod yn 

ffilmio ar gyfer y rhaglen. Er nad yw yn 

dweud llawer o ddim roedd yn brofiad 

gwych bod yn rhan o gynhyrchiad gan 

Boom Cymru. Bu'n ffilmio mewn 

lleoliadau gwahanol dros 7 diwrnod a'i 

uchelgais o hyd yw actio. 

bencadlys newydd i Russell Swords. Bydd 
croeso cynnes i unrhyw aelod newydd! 
Gwyliwch yr enw – gwrandewch am y 
cyhoeddiad cyn gemau Olympaidd Rio y 
flwyddyn nesa! Pob dymuniad da i ti 
Dylan!  
 
Priodas hapus iawn Geraint a Sara 
Elen! 
Nôl ym mis Hydref pan oedd Cwpan 
Rygbi'r Byd yn ei anterth priodwyd 
Geraint Thomas a Sara Elen Thomas. Fe 
gofiwn yn annwyl am Sara - merch Eifion 
a Beth Thomas oedd yn byw yma'n 
Creigiau am flynyddoedd lawer - gyda 
Sara yn ffrind i lawer yn Ysgol Gynradd 
Creigiau. Cynhaliwyd y gwasanaeth yn 
Eglwys Dewi Sant, Caerdydd a'r wledd 
briodas yng Nghasgwent. Roedd yna lawer 
i'w ddathlu y diwrnod hwnnw gan 
gynnwys buddugoliaeth tîm Cymru dros 
Awstralia yn y chwarteri! Aeth y ddau ar 
eu mis-mêl i Hawaii - dim seiclo! Maent 
bellach wedi hen ymgartrefu yn Monaco 
braf. Pob hapusrwydd Sara a Geraint!  
 
Broadway in the Bay 

Bu nifer o aelodau o Academi  Berfformio 

Caerdydd yn rhan o'r perfformiad yng 

Nghanolfan y Mileniwm 'Broadway to the 

Bay' ddiwedd mis Hydref. Cafodd Iestyn a 

Morus Jones, Connor Dunne, Angharad a 

Lowri Keys, Tom Roberts, Ffion 

Thompson, Elan a Beca  Davies a 

Mali Jones brofiad bythgofiadwy yn 

canu ar ddiwedd y sioe gyda 

chriw  Coleg Cerdd a Drama Caerdydd. 

Diolch i Elin Llwyd a Huw Foulkes am y 

cyfle arbennig!  

Croeso Mali! 

Dyma Bryn a Mali fach! Mae Alun a Carly 

Thomas, Abertawe yn falch iawn! Wyres 

fach newydd i Dr Don a Trish, Creigiau! 

Dyfodol Ysgol Lon Las yn saff! 

Llongyfarchiadau mawr - deulu bach!  

Dylan - ar ei ffordd i Rio? 

Llongyfarchiadau mawr i Dylan Jones o 
Feisgyn, cyn ddisgybl Creigiau – bellach 
Plasmawr! Mab i Ceris Wilson-Jones o 
Feisgyn ac  ŵyr i  Susan a John Wilson o 
Barc Castell y Mynach  yn dilyn ei 
lwyddiant ym Mhencampwriaeth 
Cleddyfa’r Gymanwlad Ieuenctid yn 
CapeTown, De Affrica. Fe ddaeth yn 7fed 
yn yr Unigolion Sabre dan 17 oed gan 
dderbyn medal efydd yn y Tîm dan 20. 
   Dechreuodd gleddyfa (ffensio i chi a fi – 
ond diolch Tad-cu am fy ngoleuo!) bum 
mlynedd yn ôl yng Nghlwb y Vale yn 
Hensol lle mae’n parhau i  ymarfer yn 
ogystal â’r clwb mwyaf yng Nghymru – 
sef Russell Swords o Gaerdydd. 
   Gobeithia Dylan y daw llwyddiant 
pellach i ddilyn nawr fod y ‘ Cardiff 
Academy of Fencing' yn ei le, adeilad yn 
benodol ar gyfer Cleddyfa gydag 
adnoddau gwych – sydd hefyd yn 

Gwenno wedi dotio ar ei chwaer 

newydd, Meriel   (tudalen 8) 

Tonteg 

Alf Garnant 
 
Dafydd Hywel fu’n rhoi sgwrs i 

Gymdeithas Gymraeg Llantrisant ym mis 

Tachwedd. Bu’n sôn sut y cychwynnodd i 

actio yn yr ysgol ac yna gyda Chwmni 
Theatr Cymru. Cafwyd llawer o sylwadau  

di-flewyn ar dafod ar sefyllfa’r cyfryngau 

yng Nghymru heddiw a’r ffaith fod rhaid 

iddo wneud y rhan fwyaf o’i waith yn 

Saesneg. Roedd yn falch iawn o lwyddiant 
y Panto blynyddol mae Cwmni Mega yn 

cynhyrchu i ddenu plant i fwynhau’r 

Gymraeg. Ac roedd nifer yn cofio ei 

orchestion ar y maes rygbi yng Nghwm 
Aman. Cymeriad hoffus a thalentog sydd 

wedi portreadu rhai o gymeriadau mwyaf 

dylanwadol Cymru. 
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Merched y Wawr 
Cangen Tonysguboriau 
 
Fe gawson ni noson arbennig yng 

nghwmni Beryl Rowley yng nghanol mis 

Tachwedd. Mae ganddi ddawn arbennig 

yn creu pob math o eitemau ar gyfer y 

Nadolig.  

Cadwgan gafodd hanes - adfywio 
Hen had fu'n yr Andes 
Adre, ar daith ddirodres 
I'r paith a'n hen iaith yn nes 

Merched y Wawr  
Cangen y Garth 

 
Mor braf oedd cael cwmni Dr Walter 

Ariel Brooks ar noson hynod oer a 

gwyntog - daeth â chwa o awyr iach i'n 

plith yn y Ganolfan, Efail Isaf fis 

Tachwedd wrth sôn am Patagonia 150. 

   Brodor o dalaith Chubut yn yr 

Ariannin yw Walter, yn ddisgynnydd i 

deulu o Gymru. Penderfynodd ddysgu'r 

Gymraeg a daeth i Gymru am y tro 

cyntaf yn 1999. Daeth ar ei ail ymweliad 

yn 2002 gyda'r amcan o weithio fel 

cynorthwywr ymchwil yn Ysgol y 

Gymraeg, Prifysgol Caerdydd i astudio 

Cymdeithaseg y Gymraeg yn y Wladfa. 

Ar ôl i'r prosiect hwnnw orffen 

derbyniodd ysgoloriaeth i wneud  

doethuriaeth ar hanes y Wasg Gymraeg 

ym Mhatagonia o 1868 - 1933. Erbyn 

hyn mae'n diwtor iaith yn Ysgol y 

Gymraeg, Prifysgol Caerdydd ac yn 

gweithio hefyd i'r Cyngor Prydeinig. 

Fel aelod o Gymdeithas Cymru - 

Ariannin bu'n gweithio fel 

cydlynydd y Pwyllgor Dathlu 150 

mlwyddiant sefydlu'r Wladfa, a fu'n 

gyfrifol am drefnu'r gweithgareddau 

i gofnodi'r achlysur eleni. Ym mis 

Mehefin bu'n cynrychioli Cymru 

yng Ngŵyl Smithsonian. Diolch i 

Carol Penri am ei chyflwyniad 

graenus - fel arfer - a diolch o galon 

Walter am rannu cymaint o 

wybodaeth perthnasol a phwysig. 

Llawer iawn yn newydd i ni!   

Tîm llwyddiannus Merched y Wawr Pontypridd (Tudalen 7) 

Gerald Latter, Cadeirydd, gyda'r Athro 

Laura McAllister yng nghinio Cronfa 

Glyndwr (Tudalen 6)  

Golchi Ceir tuag at Eisteddfod yr Urdd (Tudalen 8) 

Cacen Pudsey Eluned 

Davies-Scott ar gyfer 

Rhaglen Sian Cothi 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Croeso i’r Pentref 

Croeso i Sioned a Rhys Hughes a Hari 

Rhys i’r pentref. Symudodd y teulu bach o 

Bontypridd i’r Efail Isaf ac maent wedi 

ymgartrefu ym Mharc Nant Celyn. Mae 

Rhys yn beiriannydd teledu llawrydd yn 

gweithio ym myd chwaraeon a Sioned yn 

gweithio i gwmni Tinopolis. Mae’n siŵr y 

bydd y teulu’n setlo’n dda yn y pentref gan 

i dad Sioned, y diweddar Geraint Stanley 

Jones, gael ei fagu yn y pentref yn fab i gyn

-weinidog y Tabernacl, Y Parchedig D. 

Stanley Jones. 

 
Genedigaeth 

Llongyfarchiadau i Howard a Carol 

Bayliss, Heol Iscoed, ar enedigaeth merch 

fach ar Hydref 22ain. Mae Elliott a Lydia 

wrth eu boddau gyda’u chwaer fach, 

Gwennan Elisabeth. 

 
Cydymdeimlo 

Trist yw cofnodi marwolaeth disymwth 

Margaret Innocent. Roedd Margaret yn 

berson brwdfrydig ac egnïol iawn ac i’w 

gweld yn aml yn canu gyda Chôr y 

Cochion y tu fas i Farchnad Caerdydd. 

Bu’n athrawes yn Ysgol Llwyncrwn, y 

Beddau tan ei hymddeoliad. Dysgodd y 

Gymraeg ac roedd yn aelod brwd o Gangen 

Tonysguboriau o ferched y Wawr. 

Mynychodd gyfarfod y gangen gwta 

bythefnos cyn ei marw. Cynhaliwyd ei 

hangladd ddydd Lun, Tachwedd 16eg yn 

Amlosgfa Llangrallo. Estynnwn ein 

cydymdeimlad i’w gŵr, Ray a’i chwiorydd 

Ann a Julia a’r teulu i gyd. 

 
Ffair Grefftau 

Cynhaliwyd Ffair Grefftau yn Neuadd y 

Pentref, ddydd Sadwrn, Tachwedd 14eg ar 

un o’r Sadyrnau gwlypaf a mwyaf stormus 

y tymor. Roedd amrywiaeth o stondinau 

yno yn cynnwys cerdiau, teganau, llyfrau, 

colur a chyfle i fwynhau paned wrth fachu 

bargen neu anrheg Nadolig. 

 
Yr Ŵyl Gerdd Dant 

Ar yr un nos Sadwrn, Tachwedd 14eg, 

cynhaliwyd yr Ŵyl Gerdd Dant ym 

Mhorthcawl. Llongyfarchiadau i Barti’r 

Efail, dan arweiniad Menna Thomas am 

gipio’r ail wobr am ganu cân blygain yn y 

gystadleuaeth Parti Gwerin a’r drydedd 

wobr yn y gystadleuaeth Parti Cerdd Dant. 

   Llongyfarchiadau hefyd i amryw o blant 

y pentre’ a fu’n canu a stepio ym mhartïon 

llwyddiannus Adran Bro Taf. 

 
Adeiladu Tai Newydd 

Cynhaliwyd amryw o gyfarfodydd yn y 

pentref yn ddiweddar i wrthwynebu’r 

bwriad i adeiladu rhyw gant a hanner o dai 

newydd ar safle Fferm Cwm Uchaf y tu ôl i 

Benywaun. Mae’n amlwg nad yw’r 

adnoddau yn yr ardal ee ysgolion, 

meddygfeydd a’r ffyrdd yn mynd i fod yn 

ddigonol i ymdopi â’r fath ddatblygiad. 

 
Huw M yn cyhoeddi albwm newydd 

Nos Wener, Tachwedd 13eg fe gyhoeddodd 

Huw M ei gasgliad o ganeuon newydd o 

dan y teitl UTICA, yn Eglwys Sant Ioan 

yng Nghaerdydd. Dyma drydydd albwm 

Huw. Ei gyd-offerynwyr ar yr albwm yw 

Lucy Simmonds (sielo), Bethan Mai 

(Acordion), Iolo Whelan (drymiau). Yn 

ogystal â’r caneuon gwerin yn y casgliad 

bydd y chwiorydd Jaquelin a Deborah 

Marshall yn ymuno i ganu caneuon gospel. 

Mae gwrandawyr Radio Cymru eisoes wedi 

cael blas ar un o’r caneuon “Sŵn y galon 

fach yn torri” o’r albwm, gan ei bod wedi ei 

chwarae ar “trac yr wythnos” ganol fis 

Tachwedd. Pob dymuniad da iti Huw 

gyda’r casgliad. 

 
Hawl i Holi  

Nos Lun, Tachwedd 23ain recordiwyd y 

rhaglen “Hawl i Holi” yng Nghanolfan 

Gydol Oes, Garth Olwg. Cyflwynwyd y 

rhaglen gan Dewi Llwyd a’r panelwyr oedd 

Llŷr Roberts (Y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol), Alun Davies AC (Y Blaid 

Lafur), Bethan Jenkins AC (Plaid Cymru) a 

Cadan ap Tomos (Democratiaid 

Rhyddfrydol). Cafwyd trafodaeth fywiog ac 

amryw o’r gynulleidfa yn ymuno yn y 

ddadl. Roedd yn braf gweld cymaint o 

ddisgyblion ysgolion Cyfun Garth Olwg a 

Llanhari yn bresennol yn y gynulleidfa ac 

yn barod i fynegi eu barn mor huawdl. 

 
Y TABERNACL 

Cymorth Cristnogol 

Yn ystod mis Hydref cafodd aelodau’r 

Tabernacl gyfle i gyfrannu rhodd ariannol 

tuag at Apêl Cymorth Cristnogol i gefnogi’r 

ffoaduriaid yn Ewrop a’r Dwyrain canol. 

Mae’r gronfa wedi cyrraedd mil o 

bunnoedd erbyn hyn. 

 
Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Bryn Davies, 

Radur, sydd wedi treulio cyfnod yn yr 

ysbyty yn ystod y mis. 

 
Apêl ‘Operation Christmas Child’ 

Mae athrawon a phlant yr Ysgol Sul yn 

brysur yn paratoi i gefnogi Apêl Operation 

Christmas Child eleni eto. Gofynnir am 

anrhegion bach wedi eu pacio mewn bocs 

sgidiau sydd wedi ei addurno â phapur 

Nadolig lliwgar. Caiff y bocsys yma eu 

casglu a’u hanfon i blant anghenus o 

amgylch y byd. Bydd croeso i oedolion 

gyfrannu hefyd! 

 
Casgliad bwyd yn Tesco Tonysguboriau 

Yn ogystal â’r casgliad wythnosol o 

fwydydd ar gyfer Banc Bwyd Pontyclun yn 

yr Oedfaon, bydd nifer o wirfoddolwyr yn 

mynd i siop Tesco yn Nhonysguboriau i 

helpu dosbarthu taflenni, didoli a marcio’r 

bwyd sydd yn cael ei gyfrannu mor hael 

gan y siopwyr. Bydd criw’r Tabernacl yn y 

siop ar ddyddiau Iau, Gwener a Sadwrn, 

Rhagfyr 3,4,a 5. Diolch i Ann Dixey am 

drefnu’r shifftiau a diolch i bawb sydd yn 

cefnogi’r fenter. 

 
Merched y Tabernacl 

Ymgasglodd nifer dda o’r aelodau yng 

Nghaffi’r Amgueddfa Genedlaethol fore 

Gwener, Tachwedd 13eg. Ar ôl cael sgwrs 

dros baned cawsom ein tywys i’r Oriel gan 

Ann Saer. Canolbwyntio ar luniau o 

ferched, neu luniau gan ferched wnaeth 

Ann y tro hwn. Yn gyntaf gwelsom 

bortread o Charlotte Williams Wynne a thri 

o’i phlant gan Joshua Reynolds. Cawsom 

gipolwg o fywyd y theatr yng ngwaith 

Laura Knight. Y llun wnaeth yr argraff 

fwyaf ar y grŵp merched oedd portread o 

blant yn chwarae ar lan y môr gan Dorothea 

Sharp. Roedd y lliwiau, symudiad y tonnau, 

gwisgoedd ac osgo’r plant wedi swyno 

pawb. Daeth y daith i ben gyda ffefryn Ann 

ei hun, sef cerflun Eric Gill o’r Fam a’i 

phlentyn. Mae Ann yn arbennig o dda am 

ein cyfeirio i werthfawrogi’r lluniau. Diolch 

Ann am fore pleserus a diolch i Marian 

Wynne am drefnu’r ymweliad. 

  Yn ein cyfarfod nesaf byddwn yn trefnu 

rhaglen ar gyfer y flwyddyn nesaf gan 

gyfarfod yng Nghanolfan Arddio Pugh’s yn 

Radur ar ddydd Llun, Rhagfyr 7fed am 

10.30 y bore. 

 
Trefn yr oedfaon ar gyfer mis Rhagfyr 

Rhagfyr 6ed. Oedfa Gymun o dan ofal 

aelodau’r Creigiau a’r Groesfaen 

Rhagfyr 13eg. Moliant a Myfyrdodau’r 

Nadolig 

Rhagfyr 20fed Gwasanaeth Nadolig yr 

Ysgol Sul a’r Twmiaid 

Rhagfyr 27ain Y Parchedig Eirian Rees 

Rhagfyr 24ain  Gwasanaeth Noswyl y 
Nadolig am 11o’r gloch yr hwyr. 

Cuddwas 
 

Nofel newydd gan 

Gareth Miles - 

   Paid â dweud dy 

hanes i gyd yr un 

pryd. Paid ag 

anghofio: targedau 

ydy'r bobol ti'n 

nabod, nid 

cyfeillion. Paid â 

syrthio mewn 

cariad. 

   Er i Elwyn Lloyd-Williams gael ei fagu 

ar aelwyd barchus a sefydlog yn Radur ger 

Caerdydd, mae ei yrfa anturus yn dryllio ei 

berthynas â'i deulu, ei wraig a'i blant. 

   Mae profiad Alan James Groves yn ei 

arwain i ganol y Costa del Crime yn ne 

Sbaen a byd erchyll y gangsters dienaid. 

   Yng Ngwlad y Basg mae Alun Griffiths 

yn barod i ymladd i'r eithaf dros yr achos 

cenedlaethol, ac yr un mor danbaid pan 

ddaw yn ôl i Gymru. 

   Yr un dyn yw'r tri. 

   Y Lolfa: £8.99      
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Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 yb 
oni nodir yn wahanol) : 
 
Mis Rhagfyr 2015: 
6     Naw Llith a Charol (5:00 yb)  
13  Ymweld â Chartre’r Henoed (10:30 yb) 
       Oedfa gymun dan ofal y Parchedig 
Cynwil Williams (5:00 yp)  
20   Gwasanaeth Nadolig y Plant  
25   Gwasanaeth Bore’r Nadolig (10:00 yb) 
27   Oedfa i’w threfnu 
 
Mis Ionawr 2016: 
3     Oedfa i’w threfnu 
10   Pnawn: Plygain (4:30 p.m.) 

_________ 
 
Hwyrach y bydd rhai ohonoch yn cofio 
cynnwys Tafod Elái ym mis Rhagfyr 2014, 
union flwyddyn yn ol? 
  Dyma ddywed:- 
“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 yma. 
   Digon yw datgan ar hyn o bryd ein bod 
yn dymuno iddo ef a Rhiannon ymddeoliad 
hir a hapus, ond bydded iddynt fwynhau 
gwledd a thangnefedd y Nadolig cyn 
hynny!” 
   Wel, ar Sul yr 22ain o Dachwedd 2015 y 
cyflawnwyd yr addewid – o’r diwedd! 
   Mae Ifan Roberts wedi crynhoi yn y 
cyflwyniad geiriol isod werthfawrogiad 
Bethlehem iddo am ei gyfnod yn ein plith. 
   “Os gwir y dywediad hwnnw fod “llun yn 
werth mil o eiriau” – yna, dros gyfnod 
gweinidogaeth Alun, honnodd Ifan Roberts 
iddo grynhoi’r hyn sy’n cyfateb i nofelau 
Harri Potter neu gywyddau Pedrog ar ei 
gyfrifiadur. Bu’n arddangos ambell 
‘gerdyn post’ yn yr oedfa – gan nodi 
ambell achlysur neu atgofion o’r daith 
hapus a hwylus rydan ni wedi ei mwynhau 
yng nghwmni Alun. 
   Dyna i chi’r llun hwnnw o’r cyfarfod 
sefydlu - ar y pnawn Sadwrn y collodd y 
Swans o ddwy gôl i un yn Yeovil Town, dan 
arweiniad rhywun o’r enw Roberto 
Martinez. (Tybed beth ddaeth ohono fo?). 
Ar yr un diwrnod, yn y Mericia, roedd y 
Pab Bened yn pregethu yn Eglwys 
Gadeiriol Efrog Newydd.   Ond drwy lwc, 
wnaeth hynny ddim denu aelodau Gwaelod
-y-garth. Roedd hi’n dŷ llawn yma ar gyfer 
y cyfarfod sefydlu.  Ein rheolwr ninnau ar y 
pryd, “Rhyso Dafisez”, oedd yn rhoi’r sêl 
ar y “transfer” gyda help y diweddar 
Barchedig Eifion Powell, cyn Brifathro 
Coleg yr Annibynwyr -  un y bu Alun yn 
rhannu ystafell gydag ef yng Ngholeg Bala-
Bangor.  
   Roedd hyn i gyd yn digwydd ym mis 
Ebrill, 2008 – dros dri mis wedi i Alun 
gychwyn yma go iawn. 
    Ond fel gwyddon ni, dydi Gwaelod-y-
garth ddim yn enwog am lynu rhy agos at y 
calendar!  

   O fewn dim wedi hynny, 
roedd hi’n Gymun Mawr 
Mis Mai – a golygfa i’w 
chofio oedd derbyn 13 o 
aelodau ifanc -  Carys 
Angharad Huws, Owain 
Sion Griffiths, Ffion Elain, 
Rhodri Owain Lewis, 
Sioned Catrin Scott, 
Angharad Gwynneth King, 
Rhydian Pedr King, Marged 
Elin Sion, Enid Ann Evans, 
Betsan Mair Thomas, Llyr 
Owain, Carwyn Huw a 
Lowri Watts. 
   Tudalen wag oedd ar gael 
o bortreadu’r pysgodyn mwya roedd Alun 
wedi ei ddal yn ystod ei oriau prin o 
hamdden – bu’n rhaid dychmygu hwnnw. 
Ond tu cefn i’r ddalen wag roedd llun o 
Alun yn derbyn ei ddoethuriaeth – gyda’r 
awgrym i Alun gael mwy o anrhydeddau 
nag o bysgod.  Mae’n deg i ddweud fod 
Cymru, am unwaith, wedi cymeradwyo a 
chydnabod ei waith caled a chydwybodol 
mewn sawl maes. Roedd wedi cael un 
doethuriaeth o’r blaen – a nawr i ddyblu’r 
dos – mae’n ddoctor eto – am ei waith yn 
hyrwyddo diwylliant ac iaith Cymru, fel 
darlledwr ac fel hyrwyddwr ar ran yr 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Ac un o’n 
cyd-aelodau ym Methlehem, Arwel Ellis 
Owen, oedd yn ei gyflwyno am ei radd yn y 
Seremoni. 
   Mae hefyd yn gwisgo het Llywydd Undeb 
yr Annibynwyr, ac yn gwneud hynny gydag 
urddas.  
   Ym myd y cyfryngau, mae hi’n ffasiynol 
iawn i fesur llwyddiant y dyddiau hyn yn ôl 
ffigyrau gwylio a gwrando –gydag ambell i 
swnyn o feirniad yn rhygnu ymlaen am 
bethau o’r fath. Ond mi ddywed y rhai sy’n 
deall yn well, mai’r hyn ddylech chi fesur 
ydi’r “gwerthfawrogiad”. Yn sicr, mae 
cynulleidfaoedd Bethlehem wedi 
gwerthfawrogi’r hyn y mae Alun wedi ei 
ddweud wrthon ni ac wedi wneud efo ni.  
   Beth bynnag fo’r achlysur – ar adegau o 
lawenhau ac o alaru, y llon a’r lleddf yn 
ein bywydau ni, bu’n dewis ei eiriau’n 
ddoeth ac yn gynnil, eu mynegi’n ddidwyll 
a bu ei ymweliadau â chleifion a 
theuluoedd i gyd yn rhai cysurlon. 
   Yn hytrach na dangos lluniau o’r degau 
o fabis a fedyddiwyd yn ystod y saith 
mlyneddi ym Methlehem gan Alun, 
gadawyd i’r teuluoedd eu hunain drysori’r 
atgofion o’r rhai agosaf atyn nhw. Ond 
trwy gyd-ddigwyddiad, nodwyd mai wyres 
gyntaf Ffwrnes Blwm, Megan Alys, oedd y 
gyntaf, a wyres arall yr un aelwyd, Gwen 
Beca, oedd yr olaf iddo eu bedyddio fel 
gweinidog.  
   Wrth gloi, bu Ifan yn gofyn y cwestiwn fu 
ar feddwl pawb – “Beth fydd creadur mor 
weithgar ag Alun yn ei wneud ar ôl ei Sul 
olaf swyddogol?” 
   Gan nad oes arwyddion ei fod am arafu, 
rhaid oedd holi a fu’r crys Abertawe 
hwnnw gyflwynodd Rhodri Gwynn iddo un 
bore Sul yn awgrym o’r cam nesaf. Wedi 
i’r wasg ddechrau mesur dyddiau Gary 
Monk fel rheolwr tîm pêl-droed Abertawe, 
rydyn ni’n cadw golwg ar y tudalennau 
cefn, rhag ofn y daw’r llun o “Evans 1”  yn 
fuddiol draw tua Stadiwm Liberty!”  

   I gyd-fynd a’r achlysur, ‘roedd cerdd 
arbennig, “y bugail da”, wedi ei 
chyfansoddi gan Rhys Dafis, cyn-
ysgrifennydd Bethlehem, a chyflwynwyd 
copi o’r gerdd, wedi ei llythrennu yn gain 
gan Ieuan Rees, Rhydaman, (ac wedi ei 
fframio mewn derw gan Anthony Evans), i 
Alun. Cath Edwards a gafodd y fraint o 
adrodd y gerdd yn gyhoeddus am y tro 
cyntaf. 
   Roedd Ieuan Wyn, enillydd Tlws y 
Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol 
Cymru Sir Ddinbych a’r Cyffiniau, hefyd 
wedi cyfansoddi cerddoriaeth i gyd-fynd â 
geiriau’r gerdd, a chafwyd datganiad 
cerddorol unigryw gan Barti Merched y 
Capel. Cyflwynwyd copi argraffedig o’r 
gerddoriaeth i Alun gan y cyfansoddwr ei 
hun. 
   Cydnabuwyd cyfraniad Rhiannon i 
weinidogaeth ei gwr yn ein mysg wrth i 
blant yr Ysgol Sul gyflwyno eu can 
arbennig hwythau iddynt, a chyflwynwyd 
tusw o flodau iddi gan Aine ar eu rhan. 
   Er yr oedi “Gwaelod-y-garthaidd”, 
achlysur i’w drysori i’r eglwys a gobeithio 
i Alun a Rhiannon! 

________ 
 
Cofiwch  y cynhelir Ysgol Sul i’r plant bob 
Sul heblaw am wyliau Ysgol a hynny i gyd 
fynd ac amser yr oedfa am 10:30 a.m. 
   Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem 
sydd i’w chanfod ar  www.gwe-
bethlehem.org 
   Ymwelwch yn gyson a’r safle i chwi gael 
y newyddion diweddaraf am hynt a helynt 
yr eglwys a’i phobl. Hefyd mae gan 
Bethlehem gyfri trydar (twitter). Dilynwch 
ni ar @gwebethlehem. 

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

Gohebydd Lleol:  
 

Gwobr Dug Caeredin 
Ddiwedd Medi, aeth Siriol Griffith (Pentyrch) 
a Megan Clements (Creigiau) i fyny i Balas 
St James, i gasglu eu gwobrau Aur Dug 
Caeredin. Mawr yw eu diolch i Mr Aled 
Morgan, o Blasmawr, a drefnodd y cynllun 
a'u hannog ar y siwrne. Cafwyd prynhawn 
arbennig wrth i Aled Morgan gael ei wahodd 
i gymeryd  rhan yn yr un seremoni. Cyd-
ddigwyddiad ffodus, gan mai hwn oedd y 
cyfle cyntaf iddo yntau gael gwahoddiad i'r 
Palas. Da iawn ferched!  
 
Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau gwresog i Bethan Pickard 
ar ennill ei gradd MA (gyda rhagoriaeth) 
mewn Therapi Cerdd.  Mae hi nawr yn 
dechrau ar waith clinigol ochr yn ochr â’i 
swydd fel uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol 
De Cymru yn yr Adran Therapi Celf 
Creadigol.   
   Bydd angen amlenni hir iawn wrth gyfeirio 
at ei holl gymwysterau!  Pob lwc i ti yn dy 
yrfa Bethan. 
 
Clwb y Dwrlyn 
Guto Harri oedd y siaradwr  yng nghyfarfod 
mis Tachwedd Clwb y Dwrlyn ac er 
gwaetha’r tywydd garw daeth cynulleidfa 
gref i wrando arno. O’r Taf i’r Tafwys oedd 
ei destun a rhannodd ei brofiadau fel 
newyddiadurwr yng Nghymru ac yna yn 
Llundain gan gyfeirio at ddirmyg rhai Saeson 
tuag at ei acen Gymreig yn ogystal â’u 
methiant i ynganu ei enw.  
   Yn naturiol cafwyd nifer o hanesion  doniol 
o’r cyfnod pan oedd yn gyfarwyddwr 
materion allanol Maer Llundain, Boris 
Johnson, gan amlygu cymeriad lliwgar y 
Maer. Ag yntau’n gweithio dros Glawdd 
Offa, awgrymodd bod gwirionedd yn yr hen 
air ,“gwell Cymro oddi cartref”, a bod Cymry 
alltud yn gallu gwneud cyfraniad pwysig i 
fuddiannau’r genedl gan gynnwys tynnu sylw 
at ragoriaethau’r wlad. Faint o ymffrostio a 
wnawn er enghraifft am y cyfoeth o 
argraffluniau sydd gennym yn yr Amgueddfa 
Genedlaethol yng Nghaerdydd? 
   Pwysleisiodd yr angen i ni’r Cymry fod yn 
llawer mwy parod i gydio yn yr awenau a 
dwyn ein hunain fwy fwy i sylw’r byd. Yr 
her, yn ôl Guto, yw bod yn fwy rhagweithiol, 
clochdar mwy am ein Cymreictod  a chodi 
ymwybyddiaeth o’r hyn sydd gennym i 
ymfalchio ynddo.  
   Cafwyd ambell  gwestiwn ar y diwedd yn 
holi ynghylch ei ddyfodol ar ôl y cyhoeddiad 
ei fod yn gadael News International. Ni 
ollyngwyd unrhyw gathod o’r cwd ond 
‘roedd yn amlwg i bawb fwynhau cwmni 
Guto. ‘Roedd yn noson ddifyr iawn.  Cafwyd 
digon i gnoi cul arno a do fe osodwyd her i ni 
gyd. 

Merched y Wawr 
Llongyfarchiadau i ‘r 4 aelod o’r gangen a 
ddaeth yn ail agos iawn yn y Cwis 
Cenedlaethol yn Rhanbarthol yn Y Ganolfan 
Gydol Oes, Garth Olwg ym mis Tachwedd. 
Ond yn hwyrach ar Raglen Geraint Lloyd 
datgelwyd fod Tim Pontypridd wedi dod yn 
ail i Gangen Bro Radur yn genedlaethol a 
sgor o 90 yr un gyda Radur yn ennill gyda’r 
cwestiwn datglwm! (Llun tudalen 4) 
   Fe fydd y cyfarfod nesaf nos Iau, Rhagfyr 
10fed am 7.30 yn Festri Capel Sardis.Y gŵr 
gwadd fydd yn mentro i’n plith yw’r llenor 
Cyril Jones. 
   Ym mis Ionawr fe ddaw Dr. Beth Jones i 
annerch yr aelodau am Ffiseg Feddygol  - 
nos Iau, Ionawr 14 eg, 2016 am 7.30p.m. 
 
Archfarchnad Newydd I’r Dre 
Mae siop Lidl wedi agor ar gornel Heol 
Sardis nesa at Ysgol Evan James. Y rheolwr 
yw Geraint George, o Graigwen yn 
wreiddiol, ac yn gyn-ddisgybl Pont Sion 
Norton a Rhydfelen. Pob lwc iddo. 
Chwiliwch am fathodynnau oren ‘Cymraeg’ 
yno gan fod dau aelod arall o’r staff yn 
siarad yr iaith. 
 
Ymweliad â’r Farchnad 
Fe ddaeth Shan Cothi a’i rhaglen radio i Siop 
y Bont yn ystod ei thaith o gwmpas siopau 
Cymraeg Cymru. Cafodd nifer o drigolion yr 
ardal eu holi ganddi - Ann a Maldwyn, Einir 
Sion, Meinir Heulyn, Delyth Blainey, Gwyn 
Griffiths, Caryl Williams ac Eurgain Haf. 
 
Hwyl fawr 
Pob dymuniad da yn eu cartref newydd yn 
Efail Isaf i Lowri Jones ac Adam Gravelle, 
gynt o Hillside View, Graigwen a phob lwc 
iddynt pan fyddant yn priodi ddiwedd y mis 
yma. 
 
Ar y Llwyfan 
Fe fydd Huw Blainey yn ymddangos mewn 
cynhyrchiad o ‘The Snow Queen’ yn 
Keswick, Ardal y Llynnoedd yn ystod y ddau 
fis nesaf. Pob lwc! 
 
Clwb Llyfrau 

Y llyfrau dan sylw mis yma yw'r ddwy nofel 
‘Stad’ gan Guto Dafydd a ‘Dwy farwolaeth 
Endaf Rowlands’ gan Tony Bianchi. Bydd y 
clwb yn cwrdd fel arfer yng Nghlwb y Bont 
nos Fawrth, Rhagfyr 15fed am 8.00p.m. Yn 
y flwyddyn newydd byddwn yn trafod y 
nofel Saesneg ‘Spool of Blue Thread ‘ gan 
Anne Tyler nos Fawrth, Ionawr 19eg. 
 
Pwyllgor Apel yr Urdd 
Digwyddiad y mis yma yw cyngerdd 
Nadolig yn Eglwys Santes Catherine, 
Pontypridd gan Gôr Godre’r Garth a Chôr y 
Cwm nos Sadwrn, Rhagfyr 19eg am 7.00. 
Rhennir elw’r noson rhwng y pwyllgorau 
lleol. Tocynnau—£8 i oedolion £5 i blant 
gan Jayne Rees a Delyth Blainey. 
   Croeso i bawb ddod i gymdeithasu wedyn 
yng Nghlwb y Bont. 

   Nos Wener, Ionawr 8fed, bydd cwis yng 
Nghlwb y Bont dan ofal Gareth Blainey. 
Dewch a thîm o 4 neu lai - £3 y pen. Croeso i 
dimau o ysgolion, corau, MyW, capeli neu 
jyst ffrindiau! Gwobrau diddorol. Cysylltwch 
â 07968438314 am fwy o wybodaeth 
   Mae gwir angen mwy o bobl i ymuno â 
phwyllgor Pontypridd i gynnig syniadau am 
ddigwyddiadau yn ystod y 18 mis nesaf i 
gyrraedd y nod o £22,000.  
 
Croeso gartre 

Mae Steve a Val Williams, Parc Prospect yn 
edrych ymlaen i groesawu’r teulu o San 
Francisco i dreulio’r ŵyl gyda nhw. Mae eu 
mab Aled a’i wraig Rosie a’u merch fach 
yma ar wylie o Galifornia. 
 
Cyhoeddiad newydd 
Mae llyfr newydd Gareth Miles yn y siopau 
erbyn hyn. Cyhoeddwyr ‘Cuddwas’  yw’r 
Lolfa a lawnsiwyd y nofel yn Galeri, 
Caernarfon mis diwethaf. Mae’n nofel 
gyffrous, gyfoes am aelod o’r Gwasanaeth 
Cudd yn ymdreiddio i fudiad gwleidyddol 
yng Ngorllewin Cymru. Anrheg i’r hosan 
Nadolig! 

Ysgol Creigiau 
 
Ar Dachwedd yr 17eg, aeth criw bychan o 
ddisgyblion Bl.6 i Ysgol Gynradd Llysfaen i 
lawnsio “Her i-CANS”. Nôd yr her yw bod 
menthyciad i £10 yn cael ei roi i’r disgyblion 
a’u bod yn cael pump wythnos i arddangos 
eu medrau menter i geisio gwneud yr elw 
mwyaf posib. Fe fydd canran uchel o’r elw 
yn mynd tuag at Ganolfan Gancr Felindre. 
 
Llongyfarchiadau i’r Grŵp Llefaru a ddaeth 
yn ail yn yr Wŷl Gerdd Dant a gynhaliwyd 
ym Mhafiliwn Porthcawl ar Dachwedd 14eg. 
Dyma’r tro cyntaf i’r ysgol gystadlu yn yr 
Wŷl – diolch yn fawr iawn i Mrs Kirkman 
am eu hyfforddi ac i Miss Thomas am 
gyfeilio mor swynol ar y ffliwt. 
 
Cafodd holl ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 
yr Adran Gymraeg amser gwych  yn Jambori 
yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm. Roedd 
Mr Urdd ei hunan yno i annog digon o 
fwrlwm, dawnsio a chanu. Roedd yn fore 
hwyliog a swnllyd iawn! 
 
Buom yn dathlu diwrnod “Plant Mewn 
Angen” gyda’r disgyblion a’r staff yn gwisgo 
fel “Arwyr o’u Plentyndod”. Fe werthwyd 
cacennau yn ystod amser egwyl a 
chynhaliodd ein Grŵp Bwyta’n Iach 
gystadleuaeth “Llowcio’r Llysiau” ym mhob 
dosbarth. Dyna beth oedd hwyl! Bu’r 
diwrnod yn lwyddiant mawr wrth i ni lwyddo 
i gasglu dros £600! 
 
Diolch yn fawr iawn i Gyfeillion yr Ysgol a 
Mr Rory Lynch am weithio mor galed i 
wneud ein Noson Tân Gwyllt yn lwyddiant 
eleni eto. Wedi diwrnod gwlyb a diflas, fe 
beidiodd y glaw ac fe ddaeth nifer dda o 
rieni, cyfeillion a chyn ddisgyblion i 
fwynhau’r sioe danllyd.  
 
Diolch i’r holl rieni, Teidiau a Neiniau a 
ddaeth i ymweld â’n Harddangosfa Gelf yn 
ddiweddar. Drwy brynu lluniau hyfryd y 
disgyblion, fe godwyd dros £700 i’r ysgol. 
Diolch yn fawr iawn am eich haelioni. 



LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
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Gohebydd y mis: Dafydd Roberts 

 
Caffi  Parkinson’s Cymraeg 

Cynhaliwyd Caffi Parkinson’s Cymraeg 

cyntaf y De-ddwyrain ddydd Iau’r 19eg o 

Dachwedd yn nhafarn yr Ivor Arms ym 

Mrynsadler ger Pontyclun. Roedd y 

cwmni’n cynnwys siaradwyr Cymraeg a 

dysgwyr fel ei gilydd, o Benybont, y 

Rhondda a Chaerdydd, yn ogystal ag ardal 

Llantrisant. Mwynhaodd pawb ginio blasus 

a chafodd pawb gyfle i sgwrsio gyda 

ffrindiau hen a newydd.  (Llun tudalen 1) 

   Cafodd y cyfarfod ei ffilmio ar gyfer y 

rhaglen deledu ddyddiol “Prynhawn Da”, 

gyda sawl un o’r cwmni yn cael ei holi gan 

y cyflwynydd, Yvonne Evans, ac fe 

ddangoswyd y rhaglen ddydd Mawrth, 

24ain o Dachwedd. 

   Pwrpas y caffis, a gynhelir ar daws 

Cymru,  yw rhoi cyfle i’r rhai hynny sy’n 

byw gyda’r cyflwr Parkinson’s, a’u 

teuluoedd a’u cefnogwyr, gwrdd â’i gilydd 

am sgwrs a phaned. Sefydlwyd y tri chaffi 

sydd yn Rhondda Cynon Taf  gan Ray 

Cooper o Portreeve Close, Llantrisant, a’i 

syniad ef oedd cychwyn caffi ar gyfer 

Cymry Cymraeg y de-ddwyrain. Mae Ray 

a’i wraig Barbara wedi gweithio’n ddiflino 

i godi arian i’r elusen Parkinson’s UK 

Cymru, yn ardal Llantrisant dros y 

blynyddoedd. 

   Yn dilyn y cyfarfod cyntaf llwyddiannus 

bwriedir cynnal caffi yn rheolaidd, gyda’r 

un nesaf tua mis Chwefror. Os oes gennych 

ddiddordeb i ddod i’r caffi nesaf, 

cysylltwch â :  

   Rebecca Lydon o Parkinson’s Cymru ar  
0844 225 3714 neu 
rlydon@parkinsons.org.uk; neu: Siân 
Cadifor ar 01443 238615 neu  
scadifor001@btinternet.com 
 

Yr Ŵyl Gerdd Dant  

Llongyfarchiadau cynnes i bawb o’r cylch 

fu’n llwyddiannus yn yr Ŵyl ym 

Mhorthcawl a gynhaliwyd ddydd Sadwrn 

14 Tachwedd. Enillodd Briall Dyfi  o 

Lantrisant yr ail wobr ar yr unawd telyn 

oedran cynradd, ac yn yr oedran blwyddyn 

7-11 enillodd Lleucu Haf John o Feisgyn y 

wobr gyntaf. Ar yr ensemble telyn 

Angharad, Sian a Sofia o Lantrisant a 

enillodd y wobr gyntaf a daeth Mared a 

Megan  o Lantrisant yn drydydd. 

   Parti Aelwyd Porthcawl enillodd y wobr 

gyntaf yng nghystadleuaeth y Parti Alaw 

Werin Uwchradd. Llongyfarchiadau 

cynnes iddyn nhw. Llinos Swain o 

Lantrisant oedd wedi eu hyfforddi. 

Llongyfarchiadau i Llinos ac i’r teulu, a 

gyfrannodd yn helaeth at lwyddiant yr ŵyl. 
 

Mis Les Mis 

Oeddech chi ymhlith y cannoedd dyrodd i 

Ganolfan Mileniwm Cymru ddiwedd 

Hydref i fwynhau fersiwn yr Urdd o 

gynhyrchiad enwog Cameron Mackintosh  

‘Les Miserables’? Un a oedd yn serenni yn 

y sioe oedd Owain Ellis o’r Groesfaen. 

Llongyfarchiadau i ti Owain ac i’r cast 

cyfan am sioe gofiadwy.  

 
Tân Gwyllt ar y Cae Rygbi 

Roedd caeau rygbi clwb Pontyclun dan ei 

sang ddechrau Tachwedd wrth i’r 

arddangosfa Tân Gwyllt flynyddol cael ei 

chynnal. Roedd yr arddangosfa yn wledd i’r 

llygaid wrth i’r awyr gael ei goleuo gan 

fflachiadau lliwgar am hanner awr dda.  

Roedd rhai cannoedd o drigolion lleol yn 

bresennol gyda phob un yn gadael wedi eu 

syfrdanu gan yr olygfa liwgar a’r cwmni 

da.  

 
Miskin Arms mewn dwylo da 

Ers rhai wythnosau bellach mae tafarn y 

Miskin Arms wedi ail agor o dan reolaeth 

cogydd nid anenwog. Os nad y’ch chi wedi 

gweld Dudley ar S4C yn ddiweddar, yna 

mae’n bosib mai’r rheswm am hynny yw ei 

fod yn rhy brysur gyda’i fenter ddiweddaraf 

ym Meisgyn. Edrychwn ymlaen i flasu 

danteithion Dudley ar ein stepen drws. 

 

Nain Bach sy’n mynd o nerth i nerth 

Mae'n siwr bod rhai ohonoch wedi 

mwynhau gweld Esyllt Swain a'i brawd 

Daniel, gynt o Lantrisant, yn perfformio 

gyda'r grwp Nain Bach ar raglen Stiwdio 

Gefn ar 6 Tachwedd. Roedd hon yn rhaglen 

40 munud o hyd a'r grwp yn perfformio 

gydol y rhaglen - gwledd yn wir. Y gitar fas 

yw offeryn Dan a'r delyn yw cyfrifoldeb 

Esyllt. Does dim llawer ers inni glywed am 

lwyddiant Tincial, albwm y grwp, a 

enillodd Albwm y Flwyddyn Gwobrau 

Gwerin Radio 2 eleni. Do, bu 2015 yn 

flwyddyn lwyddiannus iawn i Nain Bach. 

Llongyfarchiadau cynnes iddynt. 

 

Apêl Urdd 2017 yn gyrru ‘mlaen  

Yng ngorsaf dân Pontyclun ddiwedd  

Hydref cynhaliwyd sesiwn golchi ceir i 

godi arian i’r apel. Aeth criw brwd ati i 

chwistrelli, sgwrio a sychu rhyw 70 o geir. 

Yn goruchwylio’r cyfan roedd Mr Urdd ei 

hun.  Wedi rhai oriau o waith caled a thipyn 

o dynnu coes a sawl galwyn o ddŵr, 

codwyd £500 i’r achos.  

   Yna, brynhawn Sul Tachwedd 15fed, 

cafwyd helfa drysor geir. Am sawl awr bu 

timau yn crwydro’r ardal am gliwiau. Yn 

ffodus, cyrhaeddod y rhan fwyaf y terfyn 

lle roedd hot dogs a gwobrau lu. 

Llongyfarchiadau i’r car buddugol, sef 

teulu Gavin a Lisa Powell o Feisgyn. 

Atebon nhw bron y cwbwl o’r cwestiynau 

mewn  ychydig dan ddwy awr –ac ychydig 

dan ddau danc o betrol yn ôl Gavin!  

   Nesaf fe fydd y pwyllgor yn gwerthu 

nwyddau eisteddfod 2017 yn Ffair Nadolig 

YGGG Llantrisant. Ac ar Ionawr 27ain 

bydd cinio arbennig yn yr Happy 

Gathering, Treganna, i ddathlu diwrnod 

Santes Dwynwen. £20  am bryd Tseiniaidd 

llawn. Cysylltwch ar 07766047009, neu 

(nia.donnelly@live.co.uk) i archebu lle. Yr 

holl elw i’r eisteddfod.  

 
Cyngerdd y Cofio 

Cafwyd noson gofiadwy yng nghanolfan 

hamdden Llantrisant ar y 13eg o 

Dachwedd pan ddaeth llu o artistiaid lleol 

ynghyd ar gyfer Cyngerdd y Cofio. Nod y 

noson oedd codi arian ar gyfer cofeb 

newydd. Bu nifer o bartion lleol yn 

perfformio gan gynnwys Côr Ysgol 

Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant, 

Ysgol Gynradd Tonysguboriau, Ysgol 

Gynradd Penygawsi, Ysgol Gyfun y Pant, 

Brownies Llantrisant, Cor Meibion 

Llantrisant, Cor Merched Llantrisant, Band 

Pres Rhondda Cynon Taf.  

 
Cacen a Chothi 

Ganol fis Tachwedd derbyniodd Eluned 

Davies-Scott o Feisgyn alwad ffôn go 

anarferol. Ymchwilydd o'r BBC yn Llandaf 

oedd yn holi a fyddai hi’n fodlon derbyn 

sialens i baratoi cacen ‘sbesial dull Pudsey’ 

ar gyfer rhaglen Sian Cothi ar ddydd Plant 

Mewn Angen. Cystadleuaeth oedd hon ar 

ffurf  y Bake Off, a'r enillydd yn cael ei 

ddewis gan feirniaid arbennig – sef 

disgyblion Ysgol Pencae. Cytunwyd  

ymateb i'r her, a mynd ati i gynllunio cacen 

addas ar gyfer y gystadleuaeth. Yn cystadlu 

yn erbyn Eluned oedd Elin Williams a 

Nerys Howell. Wedi blasu’r ymdrechion, a 

chyn mynd am gêm o bêl-droed i losgi’r 

caloriau, penderfynodd y plant mai cacen 

Elin oedd orau! 

 

Gohebydd mis nesaf: Margaret White  

TONTEG 
 

Tŷ Newydd, Babi Newydd. 

Ar ddiwedd mis Medi symudodd Luned 

ac Aaron Fortt o Berwedd-du Cottages 

i'w cartre newydd , "Hendre", Ty Gwyn 

Road, ar y Comin Pontypridd, mewn  da 

bryd i groesawu Meriel Elinor a aned ar y 

6ed o Dachwedd. Mae Gwenno ei chwaer 

fawr wrth ei bodd fel hefyd mae Mamgu a 

Thadcu, John a Ray Phillips. Dymuniadau 

gore iddyn nhw.  (Llun tudalen 3) 

 
Profedigaeth. 

Cydymdeimlwn yn ddwys ag Elwyn a 

Carys Davies, Y Dell. Bu farw tad  Elwyn 

ar ddechrau mis Tachwedd ar ôl cyfnod 

yn yr ysbyty. 

mailto:rlydon@parkinsons.org.uk
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Cyngerdd Nadolig 
 

Côr Godre’r Garth 
 Gwesteion arbennig -  

Côr y Cwm 
 

yn Eglwys Sant Catherine, 
Pontypridd 

 Nos Sadwrn, Rhagfyr 19eg  
am 7.00yh 

 
Tocynnau gan  

Delyth Blainey a Jayne Rees  
neu aelodau’r ddau gôr. 

 
Tuag at bwyllgorau apêl lleol 

Eisteddfod yr Urdd 2017 

Cantorion  
Creigiau 

 
Gorffennodd y Côr  y tymor diwethaf gyda 

chyngerdd yng Nghlwb Athletau Pontyclun 

lle mwynhaodd cynulleidfa fawr adloniant 

gyda’n cymysgedd arferol o ganu corawl, 

unawdau ac eitemau comig. 

   Yn ystod yr Hydref, rydym wedi bod yn 

ymarfer darnau newydd yn barod ar gyfer 

cyngherddau  mis Tachwedd a  Rhagfyr. 

Croesawyd aelodau newydd ym mhob 

adran ac maent wedi ymgartrefu'n dda. 

Cafwyd dwy gyngerdd yn ddiweddar – ar 

Sadwrn y 7fed o Dachwedd yng Nghlwb 

Golff y Creigiau er budd Potiau a Ehlers 

Danlos Syndro,  ac yna ar Sadwrn y 14eg o 

Dachwedd yn Llanbedr-y-Fro. 

   Ar Ragfyr y 3ydd byddwn yn dathlu ein 

pen-blwydd yn 45oed gyda chinio yng 

Ngwesty De Courcey’s ac yna ym mis 

Mawrth byddwn yn dathlu’r achlysur hwn 

ymhellach gyda thaith i Amsterdam lle  

byddwn yn ymuno i ganu gyda deuddeg o 

gorau eraill o bob cwr o Ewrop. 

   Mae croeso mawr i chi  i'n cyngherddau 

lleol  gan gynnwys y Gyngerdd Garolau 

flynyddol yn Neuadd Eglwys y Creigiau ar 

Sul yr 20fed o Rhagfyr am 6.30pm. (Dim 

tocynnau; bydd casgliad bwced er budd 

elusen plant). Os ydych yn chwilio am 

anrheg Nadolig gyda blas lleol, gallwch 

brynu CD y côr adeg cyngherddau neu gan 

Barbara Rodd (barbara.rodd@btinternet.com). 

   Dyma’n rhestr o gyngherddau eraill sydd 

ar y gweill- Dydd Iau 10 Rhagfyr yn y 

Mansion House.  Sadwrn 12 Rhagfyr yn 

Neuadd yr Eglwys, Sily. Dydd Iau 21 

Ionawr, 2016 yng Nghlwb Bowlio Penarth. 

   Mae tocynnau ar gael i bob un heblaw’r 

Mansion House gan aelodau'r côr. 

   Os hoffech chi ymuno â'r côr, dowch 

draw ar unrhyw nos Sul am 7.30pm i Ysgol 

Gynradd y Creigiau. Edrychwn ymlaen at 

eich gweld! 

Neges Amserol 
 
Yng nghinio Cronfa Glyndŵr yng Nghlwb 
Golff Radur ar 24 Hydref, cafodd 
cynulleidfa o yn agos i 100 ei gwefreiddio 
gan anerchiad ein gwestai, Yr Athro Laura 
Mc Allister. Prif swydd Laura yw Athro 
Llywodraethu ym Mhrifysgol Lerpwl, ond 
mae hefyd yn Gadeirydd Chwaraeon 
Cymru. Tynnodd ar ei phrofiad yn y ddwy 
rôl i draddodi neges hynod bwerus ac 
amserol.  
   Prif thema’r anerchiad oedd dyfodol 
Cymru o fewn ‘undeb’ y Deyrnas Unedig – 
undeb sy ar y ffordd i gael ei drawsnewid yn 
ddirfawr. Ond os yw Cymru i gael ei 
chymryd o ddifri o fewn yr undeb newydd, 
mae angen i ni fel cenedl fod yn fwy 
unfrydol ynghylch yr hyn a ddymunwn ar 
gyfer dyfodol ein gwlad, yn fwy hyderus i 
arwain yn well, i fod yn fwy parod i herio a 
bod yn feirniadol – o eraill ac ohonon ni ein 
hunain.  
   Mynnodd ein bod ni’n wynebu argyfwng 
real iawn o ran arweinyddiaeth yn 
gyffredinol yng Nghymru, ac un o’r 
problemau mwyaf yw’r tanddefnyddio 
“gwastraffus” o ferched mewn swyddi 
arwain.  
   Mae’n rhaid i ni feithrin arweinyddiaeth 
gyhoeddus sy’n arloesol, yn uchelgeisiol a 
hyderus. Bydd hyn yn golygu gofyn 
cwestiynau anodd ac anghyfforddus, yn 
seiliedig ar yr her sylfaenol – pa mor barod 
ydyn ni yng Nghymru i fod y gorau? 
Cafwyd ystadegau i ddangos bod athletwyr 
Cymru eisoes yn llwyddo ar lwyfan y BYD 
– a’r llwyddiant hwnnw’n seiliedig ar 
adnabod talentau yn ifanc gan feithrin 
ynddynt y medrusrwydd a’r hunan-gred i 
lwyddo ar y lefel uchaf. Neges Laura oedd 
bod rhaid i ni ledaenu hynny ymhell y tu 
hwnt i’r byd chwaraeon. 
   “Os ydyn ni am greu dyfodol gwahanol i 
Gymru, mae’n rhaid i ni i gyd osod nodau 
uwch ar gyfer y sefydliadau rydyn ni’n 
gweithio ynddyn nhw, gan ymestyn ein 
gorwelion gwleidyddol a phersonol. Mae’n 
rhaid i ni feithrin dinasyddion uchelgeisiol, 
ysbrydoledig a hunanfeirniadol, yn ddynion 
a merched. Wedyn, efallai cawn ni’r 
arweinyddiaeth y mae arnom ei hangen, a’r 
llwyddiant y mae ein cenedl dalentog yn ei 
haeddu yn y dyfodol.” 
   Mae fersiwn cyflawn o anerchiad Laura 

McAllister ar wefan  www.cronfaglyndwr.net  
   Ar ddiwedd y noson cyflwynwyd 
anrhegion i Gerald Latter a Bryan James am 
eu gwaith di-flino yn cynnal Cronfa 
Glyndwr am gyfnod maith. 

Ysgol Pont-Sion-Norton 
 
Trip blwyddyn 3 a 4  

Aeth dosbarthiadau Mrs Barry, Miss Morgan 

a Mrs Williams i’r Amgueddfa Lleng 

Rhufeinig yng Nghaerleon. Cafon nhw gyfle i 

ymweld â’r amffitheatr, baddonau a’r 
amgueddfa i dreulio amser mewn ysgol a 

baracs Rhufeinig. Roedd yn gyfle da i’r plant 

deithio nol mewn amser a gweld artiffactau 

maent wedi bod yn eu trafod yn eu gwersi. 

Diwrnod Rhufeinig  

Ar ol eu hymweliad i’r amgueddfa, cafodd 

blynyddoedd 3 a 4 ddiwrnod Rhufeinig yn yr 
ysgol. Bu’r plant yn creu mosaig, blasu 

bwydydd, creu torch, cwis a gwylio ffilm. 

Diolch i bawb am drefnu ac i’r rhieni am y 

gwisgoedd. 

 
Plant mewn angen  

Ar ddiwrnod Plant 

Mewn Angen, 
gwisgodd y plant 

ddillad Archarwyr a 

dillad nos. Bu’r 

Cyngor Ysgol yn 

gwerthu bandiau Pydsi 
hefyd. Codwyd dros 

£500 gan yr ysgol a 

rhanwyd yr arian 

rhwng Plant Mewn Angen a Dewi’s Dreams. 
Diolch i bawb am gefnogi. 

 
Hwyl Fawr! 

Hwyl Fawr i Mr Tom Jones, sy’n dysgu 

blwyddyn 2, wrth iddo dderbyn swydd 

newydd yn agosach at adre. Croeso i Mrs 

Catrin Rees sydd wedi ei phenodi fel 

Arweinydd y Cyfnod Sylfaen yn ei le. 

Llongyfarchiadau hefyd i Miss Kate Morgan 

a Miss Sarah Reeves ar dderbyn swyddi 

parhaol yn yr ysgol. 

 
Ffair Nadolig 

Cafwyd Ffair Nadolig lwyddiannus iawn ar 

ddiwedd mis Tachwedd yn Ysgol Uwchradd 

Pontypridd. Roedd y Neuadd yn orlawn a’r 
ciw i weld Sion Corn yn hir iawn…. Diolch 

yn fawr iawn i Ffrindiau Pont-Sion-Norton 

am drefnu. Rwy’n siwr eu bod wedi codi 

llawer o arian unwaith eto tuag at wella 

ardaloedd allanol yr ysgol. 
 
Canu yn y Dre 

Diolch i Mrs Lloyd a Mrs Foster am drefnu’r 
côr i ganu ym Mhontypridd.  

 
Tripiau Nadolig 

Bwyddyn 1 a 2- Dan yr Ogof 2/12/15 

Blwyddyn 3, 4 5 a 6- Sinema 15/12/15 

Meithrin/Derbyn - Rumble in the Jungle 

16/12/15 

Gwasanaethau Nadolig 

Cofiwch am ein gwasanaethau Nadolig eleni: 

Meithrin a derbyn-  Rhagfyr 10fed ac 

11eg  9:45am (Neuadd yr ysgol).  

Blynyddoedd 1 a 2- Rhagfyr 11eg 1:30pm 

(Capel Coedpenmaen). Blynyddoedd 3 a 4- 
Rhagfyr 14eg 10am (Capel Coedpenmaen). 

Blynyddoedd 5 a 6- Rhagfyr 14eg 1:30pm 
(Capel Coedpenmaen) 

mailto:barbara.rodd@btinternet.com
http://www.cronfaglyndwr.net
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Chwefror 

i gyrraedd erbyn 

22 Ionawr 2016 
 

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. 

Cangen y Garth 

Te Prynhawn  
a thaith o gwmpas  

Tŷ Tredegar 
Rhagfyr 9ed 

 
Croesbwytho 

dan ofal Loreen 
Nos Fercher 13 Ionawr 

8yh yng Nghanolfan Efail Isaf. 
 

Manylion: 029 20890770 

CLWB Y 
DWRLYN 

Canu Carolau  
6.30yh Nos Lun 22 Rhagfyr  

o Neuadd Pentyrch 

Canu Plygain 

7yh Nos Fawrth 12 Ionawr 

Eglwys Pentyrch 

Yna Y Fari Lwyd  
yn y King's Arms 

 
Manylion:  029 20890040 

Gwasanaeth Carolau'r 

Dysgwyr 

11:30am, dydd Mercher, 9 Rhagfyr, 

Capel Salem, Ton-teg. 

Croeso i bawb! 
 

Cwrs Nadolig 

 

14-15 Rhagfyr, 2015 (09:30-15:00), 

Canolfan Gartholwg, Pentre'r Eglwys. 

 

Talwch ar lein neu ffoniwch ni:  
http://welshlearners.southwales.ac.uk/

cwrsnadolig/ 
01443 483 600 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

Yn ein cyfarfod olaf am eleni cawsom 

gwmni Dr. Gethin Rhys Thomas o 

Brifysgol Abertawe, lle mae’n ddarlithydd 

Swoleg dan nawdd y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol. Cafodd ei addysg ysgol yn 

Ysgol Gynradd Gymraeg Rhydaman ac 

Ysgol Gyfun Gymraeg Maesyryrfa. Wedyn 

dilynodd gyrsiau biowyddorol ym 

Mhrifysgol Bangor. Yna ymlaen i 

Aberystwyth ar gyfer ymchwil ac ennill 

doethuriaeth. Ei arbenigedd yw anifeiliaid 

di-asgwrn-cefn a pharasitiaid. 

   Testun yr anerchiad oedd Cregyn 

Gleision Dŵr Croyw a’u Perthynas gyda’r 

Brithyll a’r Eog. Ar y cychwyn trafodwyd 

hanes y cregyn gleision hyn sy'n dra 

gwahanol i’r cregyn glas morol y bydd rhai 

ohonom yn eu blasu dan yr enw moules 

marinière. Mae’r misglod hyn yn byw 

mewn afonydd ucheldirol yng Ngogledd 

Orllewin a De Ddwyrain Cymru ac yn 

gallu byw am 200 mlynedd dan amodau 

ffafriol. Dros gylch bywyd y misglod 

maent yn defnyddio (fel parasit) pysgod 

eogaidd, megis y brithyll ac eog, yn 

organeb lletyol (host). 

   Yn wahanol i’r effaith mae nifer o 

barasitiaid eraill yn ei chael ar eu horganeb 

lletyol, byr dymor a chymedrol yw’r 

effeithiau ar y pysgodyn.  Rhyfeddod i ni 

yn y gynulleidfa oedd deall am ‘gampau’ 

ac arferion creaduriaid mor fach. 

   Bydd ein cyfarfod nesaf ar Ionawr 18fed 
pan fyddwn yn clywed am wyddoniaeth 

bwyd. Dewch yn llu i brif adeilad y 

brifysgol, mynedfa Parc Place.   

Pwyllgor Apêl Eisteddfod yr Urdd 

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi’r 

Noson Pysgod a Sglodion, ac yn enwedig i 

staff yr Ysgol Gymraeg am gael 

defnyddio’r neuadd.  Taith gerdded fydd y 

digwyddiad nesaf.  Dewch am dro gyda ni 

ddydd Sul, Ionawr 3ydd er mwyn rhoi 

cychwyn iach i’r flwyddyn newydd.  

Byddwn yn cwrdd y tu allan i’r Clwb yn 

Nhaf Elai am 2pm er mwyn cerdded ar hyd 

y llwybr newydd sy’n mynd i lawr i’r 

ysbyty.  Cawn ni ddiod yn y Long Bow a 

cherdded yn ôl - £2 y pen i gerdded a fallai 

hoffech chi gael ‘hoody’ yn anrheg 

Nadolig i gerdded ar y daith.  Rhowch 

wybod os byddwch chi am brynu unrhyw 

nwyddau. 

 

Penblwydd Hapus 

Dymuniadau gorau i Danny Grehan fu'n 

dathlu penblwydd arbennig ddiwedd mis 

Tachwedd. 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

http://welshlearners.southwales.ac.uk/cwrsnadolig/
http://welshlearners.southwales.ac.uk/cwrsnadolig/
mailto:671577/prosserh@btinternet.com


Ar Draws  

1.  Tanc Pysgod (8) 

8.   Darparu (6) 

9.   Pwysi (4) 

10.  Delio (3) 

11.  Geiriau annoeth diystyr (4) 

12.  Ymarfer castau hud (8)  

15.  Mwy na digon (6) 

19.  Torri cysylltiad (6) 

23.  Esboniad (8) 

27.  Suddo mewn dŵr (4) 

28.  Bachgen i frawd neu chwaer 

(3) 

29.  Safon (4) 

30. Poeni (5) 

31. Llongau rhyfel (8) 
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 22 Rhagfyr 2015 

Atebion Tachwedd 

I Lawr  

2. Cario (5) 

3. Maldod (5) 

4. Iredd (5)  

5.   Fel defnydd tân (6) 

6.   Dysgl (6) 

7.   Cyfamodi (6)  

12.  Bri (4) 

13.  Natur ddrwg (4) 

14.  Plisgyn (4)  

16.  Arswydo (4) 

17.  Hwyl (4)   

18.  Cowlas (4) 

20.  Gwynto (6) 

21.  Cywiro (6) 

22.  Lle i wneud calch (4) 

24. Dymunol (5) 

25. Strancio (5) 

26. Hel adar (5) 

  C      

C R O E S A I R 

  L    
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7      8 8      

9     10        

10    11    12 11    
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       15      

19 20  21  22    19    

20  21   23  24  25  26  

27      24       

     28    29    

30             

     31        
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O L A F  A N L W C    

S  R  LL  H 15 R  C  B 
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L  A  N  S  O 23 B  L 

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

S  T  S  27 25 I  TH  N 

CLWB CRICED CREIGIAU 2015 
(Llun tudalen 4) 

 

Er bod y tymor criced wedi hen orffen, daeth y 

chwaraewyr ynghyd ar ddiwedd Hydref yng Nghlwb 

Golff Creigiau 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 disgyn cynghrair a hynny am y tro cyntaf 

mewn 14 mlynedd!  Bu’n rhaid dibynnu ar gyfraniad y 

bechgyn iau llai profiadol eleni, a hebddynt byddai 

wedi bod yn amhosib creu tîm oherwydd gofynion 

gwaith yr aelodau hŷn. Dyma gyfle gwych arall i’r 

chwaraewyr fanteisio ar y cyfle o chwarae hyd yn oed 

mwy o griced. 

   Cydnabuwyd Callum Bassett-Jones yn fuddugol fel 

Chwaraewr y Flwyddyn yn y Tîm Cyntaf a chafodd 

Dafydd Taylor wobr y Batiwr Gorau a Tom Innes wobr 

y bowliwr gorau. Hywel Nichols ddaeth i’r brig fel 

Chwaraewr y Flwyddyn yn yr ail dîm, gyda Pritt 

Solanki yn Fatiwr gorau a Javed Hezaboz yn Fowliwr 

gorau. Daeth llwyddiant i Tom Thorpe wrth ennill 

Chwaraewr y flwyddyn i’r Trydydd tîm tra bod Dylan 

Hughes wedi cipio gwobr y Batiwr a Rhydian Deighton

-Jones wobr bowliwr y tîm. 

   Alex Moore, capten y tîm cyntaf, fu’n cyflwyno 

gwobrau i’r Adran Iau. Dyfarnwyd y gwobrau dan 15 

oed eleni i Gareth Powell (Chwaraewr y flwyddyn ), 

Daniel Angell (batiwr ) ac Aled Robins (bowliwr). 

George Adsett ddaeth i’r brig fel chwaraewr y 

flwyddyn dan 13 oed, gyda Steffan Rowlands yn fatiwr 

ac Aled Robins unwaith eto yn fowliwr yr oedran yma! 

O dan 11 oed dyfarnwyd y gwobrau i Matthew ac 

Aaron am berfformiad ac ymdrechion arbennig ar y 

maes chwarae.  

   Daeth llwyddiant yn y gynghrair i Dîm dan 15 oed 

Creigiau eleni eto gan iddynt gipio gwobr pencampwyr 

Cynghrair B Caerdydd a’r Fro 2015 o dan arweiniad eu 

capten Gareth Powell. Y gwrthwynebwyr unwaith yn 

rhagor oedd yr hen elyn, Welsh Asians. Disgleiriodd 

ymrwymiad y bechgyn yn ystod y gêm a chawsant 

fuddugoliaeth argyhoeddiadol o ganlyniad i fowlio da a 

chyson. Fel bob blwyddyn, mae ambell aelod o’r tîm yn 

gadael yr Adran Iau. Eleni cyflwynwyd tei y Clwb i’r 

rheiny oedd yn camu ymlaen i’r Adran hŷn sef Gareth, 

Gwyn, Daniel a Chris (a Dylan). Gobeithio y cânt yr un 

mwynhad a llwyddiant y flwyddyn nesaf! 

   Rhaid diolch i holl hyfforddwyr yr Adran Iau am eu 

gwaith di-flino unwaith eto yn ystod y tymor ac wrth 

gwrs i’r holl rieni sydd yn cludo’r bechgyn i’r gemau ac 

sydd yn barod i baratoi a chlirio’r cae ar ôl bob gêm. 

Yn ogystal,  bu 2015 yn flwyddyn lwyddiannus iawn i 

Martin Powell  (ydy, mae e’n dal i droi allan bob 

penwythnos i helpu’r tîm cyntaf a hynny ar ôl 14 o 

flynyddoedd!) Anrhydeddwyd Martin  â Gwobr 

Llywydd y Clwb a hynny am ei gyfraniad yn hyfforddi 

timoedd yr Adran Iau am flynyddoedd, a hefyd gan 

iddo dros y 14 mlynedd diwethaf sgorio dros 10,000 o 

rediadau i’r clwb a chymryd dros 300 wiced!  Nid oes 

sôn ei fod am ymddeol o’r gêm chwaith! 

   Mae Clwb Criced Creigiau yn glwb hapus a 

chymharol lwyddiannus o ystyried ei faint. Serch 

hynny, mae’r Clwb yn awyddus i ddenu chwaraewyr 

newydd o bob oedran er mwyn sicrhau dyfodol disglair.  

Fe fydd rhwydi yn dechrau ym mis Ionawr fel arfer. 

Cofiwch ymuno. 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant 

(Lluniau tudlaen 13) 

Yr Ail Ryfel Byd 
Bu disgyblion Blynyddoedd 3-6 ar ymweliad 
arbennig yn ddiweddar, yn ymwneud â 
thema’r tymor, sef Yr Ail Ryfel Byd.  Yn 
ystod yr ymweliad fe fu’r disgyblion yn 
cymryd rhan mewn gweithgareddau yn 
Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa’r Glannau 
ac hefyd yn gweld sioe o’r enw “Ac 
Abertawe’n Fflam” gan Gwmni Theatr 
Nanog.  Roedd y sioe am ifaciwî o’r enw 
Rosie a ddaeth o Lerpwl i Abertawe yn ystod 
y rhyfel.  Cafodd pawb amser gwych! 
 
Iechyd Bwyd 
Fe gafodd y disgyblion ddiwrnod o hwyl ar y 
12fed o Dachwedd, pan ddaeth tri o actorion 
atom er mwyn perfformio sioe yn seiliedig ar 
ddiogelwch bwyd.  Roedd un o’r tri yn gyn-
ddisgybl, sef Nicholas South a braf oedd ei 
weld yn dychwelyd atom i’n diddanu.  Fe 
gafodd bob dosbarth hefyd weithdy er mwyn 
dysgu am bwysigrwydd storio bwyd yn 
ddiogel a chadw’n iach. 
 
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 nwyddau Pydsi.  Diolch i Miss Thomas 
am drefnu a llwyddwyd i godi £527.67.  
Diolch i bawb a gyfrannodd mor hael. 
 
Cwis 
Ar y 13eg o Dachwedd fe drefnodd Miss 
Amy Wride gwis yng Nghlwb Golff 
Llantrisant er mwyn codi arian i Ysbyty 
Felindre.  Roedd hi’n noson lwyddiannus a 
llwyddwyd i godi dros £500, er cof am Miss 
Rhian Griffiths. 
 
Gweithdai TGCh 
Fe ddaeth criw “Techno Camps” i’r ysgol yn 
ddiweddar i gynnal gweithdai gyda 
disgyblion Blwyddyn 5 er mwyn gwella eu 
sgiliau “Scratch”.  Mae pawb nawr wrth eu 
bodd yn defnyddio’r rhaglen ac wedi ei 
lawrlwytho ar eu ffonau a’u ipads personol! 
 
Y Côr 
Bu côr yr ysgol yn perfformio yng 
nghyngerdd Y Cofio yng Nghanolfan 
Hamdden Llantrisant ar y 13eg o Dachwedd.  
Mi fyddant hefyd yn perfformio yn Ysbyty 
Brenhinol Morgannwg ar y 14eg o Ragfyr. 
 
Helfa Drysor 
Trefnwyd helfa drysor gan y Gymdeithas 
Rieni ar y 15fed o Dachwedd.  Diolch i bawb 
a gefnogodd. 
 
Ymweliad Blynyddoedd 1 a 2 
Bu disgyblion Blynyddoedd 1 a 2 yn yr 
Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd 
yn ddiweddar, fel rhan o’u gwaith thema ar 
ddeinosoriaid.  Cafwyd diwrnod ardderchog 
a’r plant wrth eu boddau wrth weld maint y 
sgerbydau! 
 
Wythnos Gwrth-Fwlio 
Trefnwyd nifer o weithgareddau yn yr ysgol 
yn ystod Wythnos Gwrth Fwlio, gyda phob 
dosbarth yn gweithio ar dasgau gwahanol.  
Cafwyd gwasanaeth arbennig yng nghwmni 
PC Evans ac ar ddydd Gwener roedd cyfle i 
weld enghreifftiau o waith y dosbarthiadau, 

yn ystod ein gwasanaeth ysgol gyfan. 
 
Diwrnod y Cenhedloedd Unedig 
Eleni eto, mi fuom yn dathlu diwrnod y 
Cenhedloedd Unedig, pan ddaeth y 
disgyblion i’r ysgol mewn gwisgoedd 
traddodiadol gwledydd y byd.  Roedd 
athrawon pob dosbarth wedi paratoi 
gweithgareddau cyffrous yn ymwneud â 
gwledydd gwahanol.  Roedd cyfle hyd yn 
oed i’r disgyblion ddysgu ychydig ar 
ieithoedd tramor, yn ystod y dydd!   
 
Blwyddyn 2 
Ar Dachwedd y 26ain, fe aeth disgyblion 
Blwyddyn 2 i Gapel Bethel, Pontyclun er 
mwyn gwrando ar stori’r Nadolig a chymryd 
rhan mewn gweithdai crefftau. 
 
Sioeau Nadolig 
Mae’r plant ar hyn o bryd yn brysur iawn yn 
paratoi ar gyfer eu sioeau a’u gwasanaeth 
Nadolig.  Bydd plant y Cyfnod Sylfaen yn 
perfformio yn yr ysgol a disgyblion CA2 yng 
Nghapel Bethel, Pontyclun. 
 
Ffair Nadolig 
Ar y 26ain o Dachwedd, fe gynhaliwyd ffair 
Nadolig yr ysgol.  Roedd hi’n ffair 
lwyddiannus fel arfer a diolch i’r rhieni a’r 
staff a weithiodd mor galed i sicrhau ei 
llwyddiant.   

Ysgol  Dolau  
(Lluniau tudlaen 13) 

 
Adroddiad Estyn Gorffennaf 2015 

Llongyfarchiadau i bob un o’r rhanddeiliaid 
ar adroddiad ardderchog unwaith eto. 
   Roeddem yn falch iawn i dderbyn 
adroddiad disglair unwaith eto ar ôl ein hail 
arolwg o fewn tair blynedd. Cafodd nifer o 
ardaloedd eu penodi’n rhagorol gyda’r ysgol 
yn derbyn dwy safon ragorol o fewn 
cwestiwn 2. Clod i’r staff, disgyblion a 
rhieni sydd yn parhau i weithio’n galed i 
godi safonau yn flynyddol. Copi llawn ar 
gael ar wefan Estyn. 
 
Gwasanaeth Cofio 

Cafodd y plant dasg cartref i greu pabi ar 
gyfer plannu yn ein cae gwyllt ar gyfer 

Diwrnod Cofio. Roedd pob un yn unigryw a 
chafodd gwasanaeth arbennig ei gynnal gan 
y Parchedig Babs o eglwys Llanharan ar 
Dachwedd 13eg. Yn bresennol roedd nifer o 
aelodau’r ‘Royal British Legion’, Y Maer, 
Barry Stephens, a chynghorwr lleol, Roger 
Turner. Dangosodd y plant barch wrth 
gymryd rhan yn y gwasanaeth ac wrth 
blannu pob pabi wnaeth y plant dderbyn 
gwybodaeth bwysig a dealltwriaeth ynglyn â 
pham rydym yn cynnal Diwrnod Cofio. 
 
Cynhaeaf 

Fore Llun 19eg Hydref, dathlodd plant 
Dolau y Cynhaeaf. Fe wnaeth y Parchedig 
Barbara Wood, ynghŷd ag Angela Cooper 
arwain y dathliadau Cyfnod Sylfaen, tra 
gwnaeth y Parchedig Eirian Rees arwain 
dathliadau’r adran Iau. Canodd y plant, 
cafodd straeon eu darllen ac fe weddïodd y 
plant. Roedd arddangosfeydd o roddion 
bwyd caredig y plant. Aeth rhoddion bwyd y 
plant at fanc bwyd lleol ym Mhontyclun, lle 

roeddynt yn ddiolchgar dros ben am yr holl 
wnaeth y plant casglu. 
 
Rygbi – Twrnament Carwyn Jones  

Aeth y tîm rygbi draw i gae y Ddraenen Wen 
i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Carwyn 
Jones, 7 bob ochr. Enillodd y tim ei gêm 
gyntaf, 21-0 ac yna gwelwyd rygbi rhagorol 
am weddill y dydd ond yn anffodus ni 
chyrhaeddon y rownd derfynol y tro hyn! 
Mae’r tîm yn edrych ymlaen at ei gêm nesaf 
er mwyn cadw’r cyffro’n fyw! 
 
Newyddion Pêl-rwyd 

Aeth tîm newydd o bêl-rwydwyr i Lanilltud 
Faerdref am ei gêm gyntaf. Chwaraeodd y 
tim ifanc yma pedair gîm yn dda yn erbyn 
tim cryf - ni lwyddon ennill un o’r gemau 
ond roedd yn brofiad rhagorol i chwarae a 
chystadlu am y tro cyntaf i nifer o aelodau’r 

tîm. Dechrau da i’r flwyddyn ac edrychwn 
ymlaen at y gemau nesaf lle welwn y tîm yn 
gwella a chryfhau pob tro. 
 

Traws-gwlad 

Llwyddiant mawr gyda’r tîm traws-gwlad 
dros y mis diwethaf - yn cystadlu mewn 3 ras 
gyda nifer ohonynt yn gorffen o fewn y 10 
cyntaf. Cystadlodd y tîm yn Ysgol Gyfun 
Bryntirion fel rhan o gystadleuaeth clwstwr 
ysgolion Pen-y-bont, lle ddaeth ein bechgyn 
blwyddyn 6 ni o fewn y 5 cyntaf! Yna, daeth 
ysgolion clwstwr ysgolion Y Pant yma i 
Dolau i gymryd rhan yng nghystadleuaeth 
gyntaf y clwstwr eleni. Rhedodd y plant yn 
wych gyda sawl plentyn yn dod yn gyntaf, ail 
a thrydydd yn îl eu hoed. Roedd y drydedd 
ras lawr yn y Ddraenen Wen ar gyfer ras y 
Sir. Unwaith eto gwelon ni sawl plentyn yn 
gorffen o fewn y 10 cyntaf - rhedwyr 
rhagorol! Pob lwc i’r tîm wrth iddyn nhw 
gystadlu nesaf yn y rownd derfynol ym 
mharc Trelai yng Nghaerdydd. 
 
Wythnos Fathemateg 
Dathlodd Dolau Diwrnod Fathemateg yn 
ystod mis Hydref. Roedd yna wythnos lawn 
o weithgareddau diddorol ac ymarferol ar 
draws yr ysgol. Mwynheuodd y plant 
ymchwilio tu allan i’r dosbarth a chymryd 
rhan mewn gweithgareddau fel mesur ar 
gyfer coginio. Gorffennodd yr wythnos 

gyda’r Adran Iau yn cynnal ei gystadleuaeth 
‘Math  Ffactor’ lle gwnaeth y plant mwy abl 
gystadlu i  fod yn bencampwr eu blwyddyn. 
Llongyfarchiadau i Alfie Beazer, enillydd 
blwyddyn 3; Steffan Jones, enillydd 
blwyddyn 4; Elliott Donovan Davies, 
enillydd blwyddyn 5; Hywel Leyshon, 
enillydd blwyddyn 6. 
 
Diwrnod Trosglwyddo Blwyddyn 6 
Mae disgyblion blwyddyn 6 eisoes wedi 
dechrau ar y broses o drosglwyddo i Lanhari. 
Yn ystod eu blwyddyn olaf yn yr ysgol 
gynradd, bydd disgyblion Dolau yn 
mwynhau nifer o ddiwrnodau trosglwyddo 
i’w cynorthwyo gyda’r cam mawr. Yn y 
diwrnod pontio cyntaf, bu’r disgyblion yn 
cael blas ar ieithoedd modern, ymysg 
gweithgareddau eraill. Cafodd y disgyblion 
ddiwrnod hyfryd ac maent yn edrych ymlaen 
at y diwrnod nesaf! 
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Criw o ferched Dosbarth 10 yn eu 
gwisgoedd traddodiadol o Sbaen. 

Ysgol  Llantrisant 
(Tudalen 12) 

Disgyblion yn mwynhau eu hunain yn 
ystod y trip i Amgueddfa Abertawe. 

Sioe diogelwch bwyd. 

Disgyblion  Cyfnod Allweddol 2 yn 
gwrando’n astud ar PC Evans yn ystod 

Wythnos Gwrth Fwlio. 

Ysgol Uwchradd 
Pontypridd 

 
Llongyfarchiadau enfawr i Owen Jenkins 

sydd wedi cael ei ddewis i chwarae yn  sgwad 

Cymru 7’s. Bydd Owen yn chwarae dros y 

sgwad yn Dubai ar y 5ed o Ragfyr. Pob lwc 
Owen!  

Cafodd y chweched dosbarth gyfle i ymweld 

â theatr yn Nhreorci ar Dachwedd y 26ain i 

wylio sioe High School Musical gan Ysgol 
Gyfun Cymer Rhondda. Mwynheuon nhw yn 

fawr iawn. Mae ganddynt lwyth o syniadau a 

sylwadau yn barod i ysgrifennu adroddiadau 

yn eu gwers Gymraeg nesaf.  

 
Roedd y merched wedi mwynhau mas draw 

cystadlu yng Nhystadleuaeth Genedlaethol 

Pêl-rwyd yr Urdd yng Nghaerdydd yn 

ddiweddar. Er na enillon nhw, roedden nhw’n 
wych! Da iawn chi ferched! 

 

Mae blwyddyn 7 wedi bod yn hynod o lwcus 

i fynd i ymweld â thirluniau anhygoel ym 

Mannau Brycheiniog yn ddiweddar. Aethon 
nhw am dro i gopa mynydd Pen-y-fan. Yn 

ogystal caswon nhw gyfle i ymweld â rhaeadr 

cyfagos. Diolch byth am ddillad glaw! 

Tîm Traws-gwlad 

Ysgol Dolau  (Tudalen 12) 

Plant mewn angen 

Ar y 13ain o Dachwedd, dyma ni (blwyddyn 

6, ) yn codi arian ar gyfer plant mewn angen. 

Penderfynon ni fod pawb angen gwisgo 

pyjamas  neu ‘onsies’ i’r ysgol. Yn ogystal â 

hyn, wnaethon ni baratoi stondinau o bob 
math i godi arian i’r elusen yma. Ar ôl oriau 

o waeth caled, lluniadu a choginio  wnaethon 

ni godi llond col o arian (£989) er mwyn 

helpu’r plant mewn angen.  

Gan Elen Griffiths (Blwyddyn 6). 

Taith gyfnewid Bangladesh. 

Yn ystod y mis yma buodd Mr Meredith yn 

ymweld ag ysgolion ym Mangladesh.  

Bwriad yr ymweliad oedd cyfnewid syniadau 

addysgol a chreu partneriaeth rhwng ysgol 

Gymraeg Garth Olwg ac ysgol gynradd 
Ydayan yn Sylhet. Yn ystod ei ymweliad 

cafodd Mr Meredith groeso arbennig o 

gynnes gan y staff a’r disgyblion yn ysgol 

Ydayan.  Bydd y bartneriaeth yn parhau yn 

mis Ionawr pan fydd athrawon o Sylhet yn 
ymweld ag ysgol Garth Olwg.   

Pabis yn ein cae gwyllt 

Ysgol Gynradd Gymraeg 
Garth Olwg 
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YSGOL 
LLANHARI 

Clwb Drama 

Mae clwb drama wedi bod yn hynod o 

lwyddiannus ymysg disgyblion blwyddyn 1 a 

2.  Maent wedi bod yn dysgu am sut i 

berfformio’n hyderus o flaen cynulleidfa.  

Maent hefyd wedi dechrau dysgu am waith 
byrfyfyr, wrth berfformio straeon megis y 

Rhiain Gwsg fel grwpiau. Braf yw gweld 

cymaint o blant yn mwynhau’r clwb ac yn eu 

clywed yn chwerthin yn neuadd yr ysgol.   
 

Diwrnod Plant Mewn Angen 

Buom yn cefnogi elusen Plant Mewn Angen 
eto eleni. Roedd pob un wedi dod â 

chyfraniad tuag at yr achos da ac yn edrych 

yn hynod o liwgar!  Da iawn pawb! 

 
Operation Christmas Child 

Am y tro cyntaf eleni mae’r adran gynradd 

wedi cefnogi apel ‘Operation Christmas 

Child’.  Rydym wedi clymu dysgu am yr apêl 

gyda thema disgyblion blwyddyn 1 a 2 sef y 

Gist Drysorau.  Diolch yn fawr iawn i bob un 

a gyfrannodd, casglwyd tua 60 bocs.  Yn 

dilyn hyn, aeth 6 o ddisgyblion o flwyddyn 2 
a 3 i ‘Shoe Zone’ ym Mhontypridd lle maent 

yn casglu’r anrhegion.  Rydym yn siŵr bydd 

y plant bach sydd yn derbyn yr anrhegion yn 

wên o glust i glust! 

Cryfhau cysylltiad 

Rydym yn awyddus i gryfhau ymhellach ein 

cysylltiad â’r Urdd ac yn ddiweddar daeth 
Leon i’r ysgol i drafod cynlluniau cyffrous 

gydag aelodau o gynghorau blwyddyn CA3. 

Edrychwn ymlaen! 

Ymweliadau Addysgol 

Bu nifer o ddisgyblion yr adran uwchradd ar 

ymweliadau yn ystod mis Tachwedd – 

blwyddyn 9 yn ymweld â Pwll Mawr gyda’r 

adran Hanes a disgyblion yr adran Gelf yn 
mynd ar y daith flynyddol i Rydychen i 

amgueddfa Pitt Rivers. Ymwelodd disgyblion 

sy’n astudio Cymraeg Safon Uwch â 

chynhadledd a drefnwyd gan Academi Hywel 
Teifi ym Mhrifysgol Abertawe ynghyd â 

mynychu cwrs preswyl yng Nglanllyn i 

ddisgyblion sy’n astudio Cynmraeg lle 

rhoddwyd ffocws ar destunau y cwrs Safon 

uwch. Bu nifer o ddisgyblion y chweched 
dosbarth hefyd yn rhan o ddigwyddiadau a 

drefnir gan y Fforwm 14-19 Trawsffiniol. 

Hawl i Holi 

Llongyfarchiadau i Ffion, Owain a Gwynfor 

am eu cyfraniadau aeddfed i drafodaethau y 

rhaglen Hawl i Holi a ddarlledwyd o 

Gartholwg yn ddiweddar. 
 

Clwb Gymnasteg yr Urdd 

Braf nodi bod Clwb Gymnasteg yr Urdd wedi 
cychwyn yn yr ysgol ar ddechrau mis 

Tachwedd. Mae nifer o ddisgyblion yr adran 

gynradd yn mynychu y clwb a drefnir gan 

Jess Stacey o’r Urdd ac mae’n hyfryd gweld 

nifer o ddisgyblion hŷn yr ysgol yn cyd-
hyfforddi. 

 
Pêl-rwyd 

Bu tri thȋm yn cystadlu yn nghystadleuaeth yr 

Urdd yn ddiweddar. Braf iawn gweld 

brwdfrydedd y merched a diolch i Miss 

Wluka a Rhianydd Reynolds blwyddyn 13 
am hyfforddi. 

Pêl droedwyr talentog 

Mae Tomi Booth a Jac Clay o flwyddyn 7 yn 

aelodau o academi Caerdydd ac yn hyfforddi 

yn gyson gyda’r clwb. Mae’r ddau yn asgwrn 

cefn i dȋm llwyddiannus blwyddyn 7 eleni. 

Yn ddiweddar, clywodd Jac ei fod wedi ei 
ddewis i fod yn aelod o 

garfan Cymru i fechgyn 

o’i oed. 

 Llongyfarchiadau 

mawr! 
 

Jac Clay, blwyddyn 7, 

aelod o garfan Cymru 

Llwyddiant ysgubol Nôl i’r 80au 

Roedd Neuadd yr ysgol yn orlawn ar dair 

noson yn ystod mis Tachwedd wrth i lu o 

gefnogwyr dyrru i’r ysgol i weld tri 

pherfformiad gwefreiddiol llawn lliw a 

bwrlwm gan ddisgyblion Ysgol Llanhari o’r 
sioe gerdd Nôl i’r Wythdegau. Bu’n 

llwyddiant ysgubol ac yn ddigwyddiad 

arwyddocaol iawn gan mai dyma ein sioe 

gyntaf fel Ysgol 3-19 a hyfryd oedd gweld 

plant blwyddyn 2 a 3 yn rhannu llwyfan â 
disgyblion o flwyddyn 13. Diolch yn fawr i 

Miss Angharad Rees-Jones a Mr Cai Hywel 

am eu harweiniad di-flino ac i’r holl staff a 

fu’n cyfrannu at lwyddiant y sioe. Mae’n 
amlwg bod gennym lu o ddisgyblion talentog 

sy’n haeddu cryn glod am eu perfformiadau 

gwych! 
 

Diwrnod Cenhedloedd Unedig 

Cafwyd diwrnod yn dathlu Diwrnod 

Cenhedloedd Unedig cyn diwedd hanner 
tymor yr Hydref yn yr adran gynradd. 

Canolbwyntiodd plant Dewi Draenog ar 

Gymru, Cadi Cwningen ar yr Eidal, Gwion 

Gwiwer ar Sbaen a Lleucu Llwynog ar yr 
Almaen.  Dysgodd plant am draddodiadau a 

diwylliannu gwahanol a chafwyd cyfle i 

flasu gwahanol fwydydd ac i wneud 

amrywiaeth o weithgareddau hwylus.  Mae’r 

plant wrth eu boddau yn dysgu am wledydd 
gwahanol.  Diolch i’r rhieni am fynd i 

gymaint o ymdrech gyda gwisgoedd y plant! 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Llwyddiannau Chwaraeon 

Canlyniadau Chwaraeon Mis Tachwedd 

Pêl-rwyd 

Tîm dan 18:  13 – 9 Ysgol Gyfun Glantaf 

Tîm dan 16:  12 – 8 Ysgol Gyfun Glantaf  

Blwyddyn 10:  0 – 3 Ysgol Gyfun Glantaf 

Blw 9:  4 – 12 Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 

Blw 8:  13 – 7 Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 
Blw 7:  18 – 1 Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 

Tîm dan 16: 29 – 6 Ysgol Uwchradd 

Caerdydd  

Blw 8:  7 – 9 Ysgol Uwchradd Caerdydd 

Blw 7:  0 – 12 Blwyddyn 8 Ysgol Uwchradd 
Caerdydd  

 

Rygbi 

Tîm Cyntaf: 18 - 14 Ysgol Esgob Llandaf  

Blwyddyn 7:  49 – 0 Ysgol Y Ddraenen Wen 

 
Hoci 

Blwyddyn 7 a 8:  8 – 1 Ysgol Cardinal 

Newman 

 
Cystadleuaeth pêl-rwyd Yr Urdd 

Bu disgyblion Blwyddyn 7 i 10 yn 

cynrychioli’r ysgol yn nhwrnamaint yr Urdd 

yn ddiweddar yng Nghaerdydd. Cafwyd 
cystadlu brwd a dyma rhai o’r canlyniadau: 

Blwyddyn 7 

Garth Olwg 4-1 Ysgol Gyfun Plasmawr 

Garth Olwg 4-1 Ysgol St John Lloyd  

Garth Olwg 3-0 Ysgol Gyfun Cwrt Sart, 
Garth Olwg 7-0 Ysgol Gyfun Treorci 

Garth Olwg 2- 4 Ysgol Gyfun Oakdale  

Blwyddyn 8 

Garth Olwg 10-2 Ysgol Gyfun Cwmtawe 
Garth Olwg 5-3 Ysgol Gyfun Dyffryn Aman  

Garth Olwg 8-2 Ysgol Gyfun St Cenydd  

Garth Olwg 6-2 Ysgol Gyfun Corpus Christy 

Olwg 3- 8 Ysgol Gyfun Gwyr   

 Da iawn yn ogystal i Flwyddyn 9 a 
Blwyddyn 10. 

 
Canlyniadau Cystadleuaeth Badminton 

RhCT 

Blynyddoedd 7/8 Bechgyn - 2il 

Blynyddoedd 7/8 Merched – 3ydd 

Blynyddoedd 9/10 Bechgyn – 2il 

 

Taith y Clwb Gwyddoniaeth i Ysbyty 

Prifysgol Cymru 

Dydd Iau diwethaf gwahoddwyd disgyblion 

y Clwb Gwyddoniaeth i ymweld ag Ysbyty 

Prifysgol Cymru, y Waun lle cawsom ein 
tywys trwy waith nifer o wahanol adrannau 

gan roi uwch olwg i ni o’r math o waith sy’n 

cael ei wneud ynddynt. Ymwelwyd â’r Adran 

Dermatoleg a’r Adran Haematoleg ac roedd 
llawer o bethau diddorol i ddysgu ynddynt.  

Roedd yn ddiddorol iawn cael gweld pa fath 

o brofion a wneir er mwyn dod o hyd i’r 

achos am nifer o symptomau. Cawsom y 

cyfle i drafod symptomau gyda chleifion er 
mwyn i ni geisio penderfynu pa salwch oedd 

ganddynt. Roedd y broses hon yn ddiddorol 

dros ben a hefyd dangosodd i ni pa mor 

anodd yw hi i ddod i gasgliad a 

phenderfyniad ynglŷn â pha salwch sydd gan 
y claf.  Hefyd, cawsom y cyfle i wisgo siwt 

arbennig sy’n eich amddiffyn rhag clefydau 

heintus er enghraifft, Ebola.  Disgwylid inni 

ddadwisgo’r siwt mewn ffordd arbennig er 
mwyn rheoli’r salwch rhag teithio.  Gwnaeth 

pob un ohonom fwynhau'r prynhawn yn fawr 

iawn ac mae’r profiad wedi ein hannog ni 

gyd i ystyried yn ddifrifol i ddilyn gyrfa ym 

myd meddygaeth. 
Gan Elan Ogleby Blwyddyn 11 

 
Hawl i Holi 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 11 a 13 y cyfle 

i fod yn rhan o raglen Hawl i Holi ar gyfer 

Radio Cymru gyda Dewi Llwyd ar y 23ain o 
Dachwedd a gafodd ei ddarlledu ar y 24ain.  

Bu’r disgyblion yn siarad yn dda a chafodd 

nifer o gwestiynau treiddgar eu holi.  Mae’n 

bosib gwrando ar y rhaglen ar iplayer. 

Gweithdy Bafta Cymru 

Cafwyd diwrnod buddiol iawn yng nghwmni 

arbenigwyr ym maes y cyfryngau yng 

nghanolfan y celfyddydau Chapter ar 

Dachwedd y 15fed mewn gweithdy arbenigol 

o dan ofal Bafta Cymru ac Into Film Cymru. 
Roedd yn gyfle arbennig i ddisgyblion 

blwyddyn 12 a 13 gwestiynu gwneuthurwyr 

ffilm a diwydiant proffesiynol wrth iddyn 

nhw ddechrau ar y daith i fyd gwaith 

proffesiynol. 
 
Llwyddiant rygbi i fechgyn Blwyddyn 10 

Roedd hi’n braf iawn gweld wyth o fechgyn  
flwyddyn 10 mewn erthygl Wales Online yn 

ddiweddar.  Mae’r bechgyn wedi llwyddo i 

gyrraedd sgwad bechgyn ysgolion Pontypridd 

o dan 15. Aneurin James yw un o’r bechgyn 

hynny ac mae wedi ysgrifennu pwt am y 
llwyddiant. ‘Roedd yr ysgol yn ein henwebu i 

fynd i’r treialon yn y dechrau ac roedd yna 70 

o fechgyn yn y treial cyntaf ar ddechrau’r haf 

ac roeddwn yna’n ymarfer er mwyn iddynt 
ddewis tîm.  Dewiswyd y 30 gorau o’r 70 i 

fod yn y sgwad.  Hyfforddwyr o Undeb 

Rygbi Cymru sy’n hyfforddi’r tîm ac mae’n 

brofiad anhygoel.  Rhedon ni 5km yn 

ddiweddar i godi arian er mwyn cael cit 
newydd ac er mwyn ariannu’r tîm. 

   Llongyfarchiadau i’r bechgyn am ennill 21-

0 yn erbyn Cwm Cynon ar y 25ain o 

Dachwedd. 

Llongyfarchiadau i Georgia Jenkins ac Emily 

Poole, Blwyddyn 11 a Gwenno Iolo Davies 

Blwyddyn 10 am gael eu dewis i gynrychioli 
tîm pêl-rwyd Cymru o dan 17.  

Cystadleuaeth pêl-rwyd Yr Urdd 

 Aneurin James    Harri Wheeler Sexton     Matthew Iles            Dylan Nelson 

  Lloyd Morris           Sonny Williams        Bailey Roberts           Cian Owen  

Aelodau o sgwad bechgyn ysgolion Pontypridd o dan 15 
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Tymor Cyfnewidiol Clwb Rygbi 
Pontypridd 

 
Wrth nesau at y Nadolig, sydd yn cael ei weld fel rhyw 

hanner ffordd i'r tymor rygbi, mae cyfle i Glwb Pontypridd 
asesu ei sefyllfa, a'r gobeithion am lwyddiant pan ddaw'r 

gemau tyngedfennol i ennill tlysau a chwpanau ym mis Mai. 

   Roedd hi'n amlwg ers cychwyn y tymor mai cyfnod o 

addasu ac ail-ddiffynio oedd i ddod. Roedd penderfyniadau 

mawr wedi eu gwneud gan Undeb Rygbi Cymru dros yr haf 
i dynnu clybiau fel Pontypridd allan o Gwpan Prydain ac 

Iwerddon, i gyflwyno Cwpan Her newydd ac i ehangu Uwch 

Gynghrair y Principality o ddeuddeg i un-clwb-ar-bymtheg 

o'r tymor canlynol ymlaen. 
   Bwriad Pontypridd, er gwaethaf yr holl newidiadau, yw 

parhau i herio am lwyddiant yn y gynghrair a'r cwpan 

cenedlaethol. Mae'r frwydr yn un anodd, gyda Ponty eisioed 

wedi colli tair gem gynghrair y tymor hwn - mwy nag yn 

ystod y tymor blaenorol yn 
ei gyfanrwydd - ond yn dal 

ar frig yr Uwch Adran o 

drwch blewyn.  

   Mae'r broses o ganfod 

talentau newydd yn un 
bwysig, ac mae cyfle i 

ddefnyddio cystadleuaeth 

y Cwpan Her i'r pwrpas 

hwnnw. Cyflwynwyd y 
Cwpan Her i lanw'r bwlch 

adawyd gan absenoldeb y 

clybiau o Gwpan Prydain 

ac Iwerddon, gyda'r nod 

wedi ei osod gan Undeb 
Rygbi Cymru o faesu 

timau ifanc ac arbrofol. 

   Mae Pontypridd wedi ymateb i'r sialens. Yn eu gêm gyntaf 

yn y gystadleuaeth roedd saith o chwaraewyr ifanc yn 

gwneud eu hymddangosiad cystadleuol cyntaf dros 
Bontypridd, nifer wedi eu galw mewn ar fenthyg o glybiau a 

cholegau lleol. Er mai colli i Benybont oedd hanes y gêm, 

roedd perfformiadau y bechgyn ifanc newydd yn cynnig 

gobaith am y dyfodol. Yn amlwg mae'r broses o feithrin y 
genhedlaeth nesaf o chwaraewyr Pontypridd eisioes ar 

waith. 

   Dyna yw barn hyfforddwr Pontypridd Rob Sidoli. "Mae'n 

bwysig i ni chwilio am dalent newydd mewn da bryd i 

gynnal y garfan ar gyfer y dyfodol" meddai Sidoli, "a dyna 
yw prif amcan y Cwpan Her. 

   "Nid ar chwarae bach y mae cymryd meddiant o grys 

Clwb Pontypridd, mae yna werthoedd a safonau unigryw yn 

dod gyda'r crys a'r bathodyn. Dyna pam ei bod mor bwysig i 
ni adnabod y chwaraewyr gorau i gamu mewn i'r garfan." 

   Y gamp i Bontypridd fydd i ail ddarganfod ei hunan, i 

wynebu'r newidiadau sydd yn anochel ar ddod, ond i barhau 

i ennill gemau a thlysau wrth wneud hynny. 

   Am y newyddion diweddaraf o Glwb Rygbi Pontypridd, 

gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau cymdeithasol dros y 

Nadolig - cyngherddau, ciniawau a phartion plant - galwch 

mewn i'r wefan: www.ponty.net 

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail 
 
Gymnasteg yr Urdd 

Roedd 5 disgybl o’r ysgol wedi cael diwrnod 

llwyddiannus iawn yn nghystadleuaeth Gymnasteg 

yr Urdd yn ddiweddar. Daeth Megan Williams Bl5 

yn 1af yn yr adran unigol, Scarlett Gowing, Zac 
Williams a Megan Williams yn 1af yn adran y timau 

a Cerys Jones a Isabelle Morgan yn 2il yn y parau. 

Bydd yr enillwyr nawr yn mynd i gystadlu yn y 

rownd derfynol yn Aberystwyth yn mis Chwefror. 

Canlyniadau gwych! 
  
Gymnasteg   

Llongyfarchiadau anferthol i Rhys Griffiths Blwyddyn 6 a oedd yn aelod o dîm 
gymnasteg bechgyn Cymru a enilliodd y fedal aur ym Mhencampwriaeth 

Gymnasteg Prydain Fawr. Mae Rhys yn fachgen hynod o dalentog a gweithgar 

sy’n treulio oriau maith yn ymarfer pob wythnos.  

 
Athletwr Seiclo-Llaw 

Daeth Dave Abrutat seiclwr-llaw ac aelod o dîm athletwyr Prydain i gynnal 

sesiynau cadw’n heini â holl blant yr ysgol. Siaradodd yn ogystal am ei yrfa fel 

seiclwr llaw, ei record byd am deithio o amgylch Prydain, a sut y bu iddo dorri ei 
asgwrn cefn. Dysgodd y plant lawer yn ei gwmni gan gynnwys pwysigrwydd 

dyfalbarhau ac anelu am y brig. Diolch yn fawr i Dave am ysbrydoli’r holl ysgol.  

Parc Treftadaeth y Rhondda 

Fel rhan o’u gwaith thema ar ‘Aur Du’  trefnodd disgyblion Bl 6 ymweliad â 

Pharc Treftadaeth y Rhondda i ddisgyblion Bl 5 a 6.  Roedd y trefnu manwl wedi 

sicrhau ymweliad hwyliog a phleserus iawn.   

 

Gweithdai  ‘Childline Cymru’ a NSPCC 

Daeth gwirfoddolwyr o elusen ‘Childline Cymru’ i gynnal gweithdai â disgyblion 
Bl 5 a 6 am hawl pob plentyn i deimlo’n saff.  Roedd y disgyblion wedi mwynhau 

y gweithdai yn fawr iawn. Diolch i’r gwirfoddolwyr am eu gwaith caled. 

 

Traws Gwlad Rh CT 

Bu disgyblion o’r Adran Iau yn cymeryd rhan yng nghystadleuaeth traws gwlad 

Rhondda Cynon Taf. Llongyfarchiadau  i Madison Jones o Flwyddyn 5 a ddaeth 
yn drydydd 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. 
 

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 £266 

i’r elusen. Diolch yn fawr i bawb am eu haelioni.   

 

Pantomeim 

Aeth plant y dosbarth Derbyn a Blynyddoedd 1 a 2 i weld pantomeim ‘Dacw 
Mam yn Dwad’ gyda Martin Geraint yn Theatr y Parc a Dar yn Nhreorci. Cafodd 
pawb amser wrth eu boddau. 
 
Meddiannu Archifdy Morgannwg 
Derbyniodd Blwyddyn 5 wahoddiad i fynd i feddiannu Archifdy Morgannwg yng 
Nghaerdydd am y dydd. Cawsont y cyfle i weld tu ôl i’r llenni ac i ymgymeryd â 
gwahanol agweddau o waith dyddiol gweithwyr yr archifdy. Roedd cael y cyfle i 
flasu byd gwaith yn brofiad gwerthfawr iawn ac mi roedd yr holl ddisgyblion 
wedi gwir fwynhau'r profiad. Diolch yn fawr i holl staff yr archifdy am y croeso 
cynnes ac am rannu eu profiad â’r plant.    (Llun tudalen 2) 


