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Rhywbeth i bawb ym Mharti Ponty 18! 
 
Mae mwy o bethau i’w gwneud ym Mharti Ponty eleni nag sydd o 
bobl yn y Lido ar ddiwrnod braf o Haf! Does dim ots pa oed ŷ’ch 
chi’n feddyliol nac yn gorfforol, bydd rhywbeth ar gael i’ch 
diddanu.  
   Mae’r Cwtsh teulu yn cynnig pob math o ddiddanwch i’r plant 
iau a’r rhieni. Gafaelwch yn eich brwshys paent, eich offeryn 
neu’ch hwpla, mae gan y Cwtsh teulu ddigon o weithgareddau i 
lenwi pob awr o’ch diwrnod. Ar hyd y Brif Stryd, bydd cyfle i chi 
chwarae gemau, gwneud crefftau, arlunio, gyrru trên, chwarae 
syrcas, cael eich hudo, dawnsio, gwrando ar stori, chware’r delyn, 
mynd mewn bws neu gar heddlu. Byddwch yn blant da a chewch 
gymryd rhan ym mhob peth. Bydd rhaid i’r plant ofalu am eu 
rhieni yn yr ardal hon! 
   Bydd Clwb y Bont yn diddanu tu fewn a thu fas. Pan na fyddwch 
yn gwrando a chefnogi'r artistiaid ar y llwyfan y tu allan i’r Clwb, 
ewch i mewn i ddysgu sut i goginio, ymuno yn y cwis a’r bingo 
neu ewch i wrando ar atgofion am y gŵr lleol arbennig ac 
amryddawn, Gwyn Griffiths. Parhad ar dudalen 2. 

Llongyfarchiadau i Catrin 
Dafydd, Gwaelod y Garth, 
enillydd Gwobr Ffuglen 
Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 
2018 am ei llyfr 'Gwales'. 
Wrth gyhoeddi'r enillydd 
dyweddod Beti George fod 
Gwales (Y Lolfa) yn "chwip o 
nofel". 

Awyren y Dyfodol 
 

Mae Blwyddyn 5 Ysgol Tonyrefail wedi clywed eu bod wedi bod 
yn llwyddiannus iawn  gyda'u gwaith prosiect ar y thema ‘Flights 
of Fancy’ i ddathlu pen-blwydd yr RAF yn 100 oed. Roedd y 
prosiect STEM wedi ei seilio ar hanes hedfan a chynllunio 
awyrennau'r dyfodol. Mae’r plant nid yn unig wedi ennill y wobr 
gyntaf yn eu categori yng Nghymru ond maent yn ogystal wedi dod 
yn gyntaf yn yr holl gategorïau ar draws Cymru, Yr Alban a 
Lloegr. Gwaith gwych gan bawb - mae pawb yn hynod falch o’u 
llwyddiant! 

Llyfr y Flwyddyn i Catrin 
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Ysgol Pont-Siôn-Norton 

Pêl-rwyd Clwstwr  
Diolch i Mrs Price o’r ysgol Gyfun am y 
sesiynau hyfforddi diweddar a’r twrnamaint 
clwstwr. Da iawn i bob aelod o’r tîm am eu 
chwarae gwych! 
 
Aberystwyth  
Llongyfarchiadau i dîm Cwis Llyfrau 
blwyddyn 5 a 6 am gyrraedd y rownd 
Genedlaethol. Cafwyd diwrnod bendigedig 
wrth berfformio, trafod, cwrdd â Casia 
Wiliam a bwyta hufen iâ a sglodion. Profiad 
gwych i bawb yn Aberystwyth! 

 
Gweithdy Celf 
Diolch i Ms Doyle am gynnnal gweithdy Celf 
gyda blwyddyn 4. Mae’r gwaith yn barod ar 
gyfer Parti Ponty yn awr. 
 
Wythnos Iach 
Diolch i Miss Forey am drefnu wythnos iach 
i’r ysgol. Bu gweithgareddau ioga, coginio, 
ymarfer corff, meddwlgarwch a llawer mwy. 
 
Anifeiliaid 
Bu’r adeilad canol 
wrth eu boddau 
yn trin a thrafod 
anifeiliaid anwes 
a’r cywion bach 
hyfryd. Profiad 
hyfryd! 
 

Trawsgwlad  
Llongyfarchiadau i 
bawb a gymrodd 
rhan yng 
nghystadleuaeth 
trawsgwlad yr Urdd 
ar noson ddiflas 
iawn! Cafwyd 
llwyddiant mawr 
gyda nifer o fedalau 
a timau blwyddyn 5 
a 6 yn dod i’r brig. 
 
 

Gwasanaethau  
Diolch i’r holl deuluoedd a ffrindiau a ddaeth 
i Gapel Pont-Sion-Norton i wrando ar 
wasanaethau dosbarth Mrs Williams a Mrs 
Barry. Roedd y plant i gyd wedi paratoi yn 
drylwyr a chyflwyno yn glir. Diolch hefyd i 
rieni dosbarth Miss Davies am ddod i 
gefnogi’r gwasanaeth yn y Neuadd. 

Tripiau  
I Gefn Mabli aeth y plant Meithrin a Derbyn 
ar gyfer eu trip Haf. Aeth Blynyddoedd 1 a 2 
i Mountain View Ranch. Cafodd pawb llwyth 
o hwyl!! Mae’r Adran Iau yn edrych ymlaen 
at eu tripiau nhw yn awr. 

Pori Drwy Stori 
Daeth Pori Drwy Stori i ffilmio’r Dosbarth 
Derbyn yn ddiweddar. Rydym yn edrych 
ymlaen at weld y ffilm. 
 
Gŵyl y Gelli  
Aeth grŵp o flwyddyn 5 a 6 i Ŵyl y Gelli 
gydag ysgolion y clwstwr yn ddiweddar. 
Cafwyd sesiwn gydag awduron a 
gwyddonwyr a chael llofnod ambell un. 
Maent yn edrych ymlaen at flwyddyn nesaf 
yn barod! 

Cogurdd  
Llongyfarchiadau i Lili Anthony am gyrraedd 
rownd Genedlaethol y Cogurdd. Paratodd 
bryd o fwyd arbennig. Dal ati Lili! 

Llangrannog  
Cafodd blwyddyn 4 a 5 amser gwych yn 
Llangrannog yn ddiweddar - mynd am dro, 
ceffylau, rhaffau uchel, nofio, wal ddringo a 
llawer mwy! Diolch i’r holl athrawon am roi 
eu penwythnos i edrych ar eu holau a diolch 
i’r plant am eu hymddygiad arbennig. 

Os ydych chi’n ddysgwr, cewch ddysgu 
Cymraeg gyda Chymraeg i Oedolion yn 
eu sesiynau blasu a’u sgyrsiau ar ei 
stondin. 
   Am 4yp bydd croeso i chi ymuno yn y 
ras hwyl ym Mharc Ynys Angharad. Y 
cyfan sydd ei angen er mwyn ymuno yw 
Crys T Parti Ponty fydd ar werth yn yr 
ŵyl. Ac os mai chwaraeon sy’n mynd 
â’ch bryd, ewch draw i Glwb Rygbi 
Pontypridd i ddatblygu eich sgiliau 
Rygbi, Pêl-droed, Criced ac i ymarfer 
eich breichiau hefyd wrth godi cwpan 
diod i’ch ceg!  
   Ieuenc-tref yw’n ardal pobl ifanc 
anhygoel. Lle i ymlacio, chwarae gêmau, 
gêmau  cyfrifiadurol, gwrando ar 
gerddoriaeth, creu cynnyrch, arbrofi 
gyda gwyddoniaeth, creu blogiau, Xbox, 
Playstation a llawer iawn mwy. Bydd yr 
ardal ar waelod Mill Street, Pontypridd.  
   Felly peidiwch anghofio, Parti Ponty ar 
Ddydd Sadwrn 14eg o Orffennaf ar Stryd 
Fawr Pontypridd. Welwn ni chi yna! 
   Gallwch ddarllen y rhaglen lawn ar ein 
llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a 
gwefan y digwyddiad. 
Facebook: Parti Ponty 18    

Trydar: @PartiPonty18 #partiponty18  

www.partiponty.cymru  

Parti Ponty ar y Stryd 
(Parhad o dudalen 1) 



     Tafod Elái       Gorffennaf 2018 3 

Ysgol  Llantrisant  

Picnic yn y Parc a Diwrnod o Hwyl 

Ddydd Sadwrn y 23ain o Fehefin, bu 

aelodau’r Criw Cymraeg a’r Criw 

Cymwynasgar yn cynnal sesiynau chwaraeon 

drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhontyclun.  

Cyfle gwych iddynt ymarfer eu Cymraeg yn 
y gymuned.   

 
Blwyddyn 6 

Ddydd Gwener yr 22ain, daeth Mr Coleman 

atom er mwyn dosbarthu llyfryn arbennig ar 

gyfer disgyblion Blwyddyn 6.  Mae’r llyfr yn 

llawn cynghorion ar gyfer hwyluso symud i’r 

ysgol uwchradd. 
 
Gardd yr ysgol 

Dyma griw gweithgar fu’n cynorthwyo i 

dacluso gardd yr ysgol yn ddiweddar.  Diolch 

yn fawr iddynt am eu gwaith caled. 

Dinasyddion Doeth 

Fe ddaeth Richard o Gyngor Rhondda Cynon 

Taf atom ym mis Mehefin er mwyn cwrdd â’r 

Dinasyddion Doeth.  Fe gyflwynodd Richard 

lawer o wybodaeth i’r disgyblion am hanes a 
daearyddiaeth ardal Meisgyn.  Roedd ganddo 

hanesion diddorol iawn. 

Hyfforddiant Gemau Buarth 

Ar Fehefin y 18fed, fe 

dderbyniodd criw o 

ddisgyblion Blwyddyn 

5 hyfforddiant gemau 
buarth, fydd yn eu 

galluogi i chwarae 

gemau gyda disgyblion 

y Cyfnod Sylfaen.  
Mae’r disgyblion yn 

edrych ymlaen at 

ddechrau ar y gwaith 

ym mis Medi, pan fydd y criw presennol 

wedi symud i Ysgol Gyfun Llanhari. 
 

Y Pwyllgor Eco 

Da iawn i’r Pwyllgor 
Eco fu’n casglu sbwriel 

o gwmpas ardal yr 

ysgol, un amser cinio 

yn ddiweddar. 

Gweithdy 

Drama 

Fe gafodd 

disgyblion 

Blwyddyn 6 
ddiwrnod wrth 

eu boddau ar y 

12fed o Fehefin 

pan ddaeth Tonya Smith atom i gynnal 
sesiynau drama.  Roedd yna actorion brwd 

iawn yn eu mysg! 

 
Chwaraeon 

Da iawn i’r tîm criced a fu’n chwarae yn 

rownd gynderfynol criced cyflym De Cymru 

ym Mhenybont yn ddiweddar.  Hefyd bu 

timau o ddisgyblion yn chwarae tennis.  
Llongyfarchiadau i Conor a Liam Evans, 

Noah West a Harri Stiff am ddod yn drydydd 

yn y ffeinal mewn cystadleuaeth a drefnwyd 

gan dennis De Cymru.  Llongyfarchiadau i 

Tal Brown, Joseph Lloyd, Ffion Mehmet a 
Ffion Wheeler a fu’n cystadlu hefyd. Bu criw 

o ddisgyblion yn cystadlu yng 

nghystadleuaeth trawsgwlad yr Urdd yn 

ddiweddar. Fe lwyddodd Nia Powell o 
Flwyddyn 6 i ennill y wobr gyntaf ac fe 

ddaeth Alfie Prygodzicz o Flwyddyn 5 yn 

drydydd.  Ac yn olaf, llongyfarchiadau mawr 

i Alffi Edwards o Ddosbarth 10 am gael ei 

ddewis i chwarae yn nhîm pêl-droed dan 11 
oed Rhondda Cynon Taf.  Gwych! 

 
Ffotograffiaeth 

Llongyfarchiadau mawr i Nia Powell o 

Ddosbarth 11 ar ennill y wobr gyntaf mewn 

cystadleuaeth ffotograffiaeth yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd ddiwedd mis Mai. 
Mabolgampau 

Fe gynhaliwyd mabolgampau llwyddiannus 
unwaith eto eleni gyda’r haul yn gwenu’n 
braf arnom.  Bu pob plentyn o’r 
dosbarthiadau Meithrin hyd at Flwyddyn 6 yn 
cystadlu mewn amrywiaeth o rasys, heb 
anghofio ras y rhieni wrth gwrs! 

Y Gwasanaeth Tân a’r Heddlu 

Bu’r Gwasanaeth Tân yn ymweld â 

Blwyddyn 5 er mwyn trafod peryglon tân.  
   Fe ddaeth PC Lloyd i siarad â disgyblion 

Blwyddyn 3 yn ddiweddar er mwyn trafod 

diogelwch ar y we. 

TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Colli Dai 

Er mai yn Nhonysguboriau roedd Dai 

Barnarby yn byw, i Donyrefail at ei deulu-

yng-nghyfraith y daeth i dreulio ei 

ddyddiau olaf cyn mynd i Ysbyty’r 

Bwthyn ym Mhontypridd.  Bu farw yn 60 

oed ddydd Mercher, 20 Mehefin.  Cefais y 

fraint o ymweld â fe sawl gwaith pan oedd 

yn yr ysbyty.  Roedd ganddo gasgliad 

rhyfeddol o grysau T Cymraeg 

cenedlaetholgar a dyna’r llun fydd gyda fi 

ohono fe, yn eistedd yn ei wely yn ei grys 

T yn gwenu.  Cenedlaetholwr i’r carn a 

ddysgodd y Gymraeg tra’n byw yn 

Llundain oedd Dai. Bu’n aelod ffyddlon 

o’r dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion ers 

blynyddoedd ac roedd mor falch pan 

dderbyniodd ei fwydlen Gymraeg yn 

Ysbyty’r Bwthyn, ar ôl gofyn yn foreol 

amdani am rai wythnosau!  Sefydlodd y 

cylchgrawn ar-lein, Cymru Culture gyda’i 

gymar Claire – cylchgrawn a fydd nawr yn 

mynd yn rhan o nation.cymru. Trefnodd 

Dai o’i wely yn yr ysbyty y byddai Cymru 

Culture yn cael ei ddiogelu.   

   Cynhelir yr angladd ddydd Gwener, 13 

Gorffennaf yn Amlosgfa Llangrallo am 

12pm.   

Dai yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed yn 

Ysbyty’r Bwthyn, Pontypridd.  

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

Yn meddwl amdanat . . . 

. . . Dave Thompson ac yn dymuno llwyr 

wellhad wrth i ti dderbyn triniaeth yn 

ysbyty Rookwood, Caerdydd wedi cyfnod 

anodd iawn o frwydro afiechyd dros yr 

wythnosau dwetha. Yn ein meddyliau.  

Babi bach newydd! 

Croeso Betsi Haf! Gwelais ei llun ar ffôn ei 

thad-cu balch, Dyfrig Morgan, tra'n 

'Steddfod yr Urdd fis dwetha! 

Llongyfarchiadau mawr Chris ac Angharad 

ar enedigaeth Betsi ddechrau mis Mai. 

Mae'n chwaer fach i Gruff ac mae e'n falch 

iawn ohoni! Pob bendith deulu bach.  

Daniel Angell - 'Chwaraewr y 

Chwaraewyr!' 

Llongyfarchiadau mawr i Daniel Angell, 

Maes y Dderwen ar ennill gwobr 

‘Chwaraewr y Chwaraewyr’ 2017-18 Tîm 

ieuenctid Clwb Rygbi Pentyrch yn 

ddiweddar. Da iawn ti! Pob lwc wrth aros 

am ganlyniadau dy arholiadau - ond 

mwynha dy haf!  

Clwb Gwawr - Crotesi Creigiau 

Cawsom noson hyfryd yn ddiweddar yng 

Nghlwb Golff Creigiau  yng nghwmni 

Dorian Morgan, o Lambed gynt. 

   Cyfle i holi ac ateb am ei deithiau i 

ymweld â phob prif -ddinas yn Ewrop cyn 

troi’n 40 mlwydd oed. 

   Roedd Dorian wedi paratoi cwis ar ein 

cyfer hefyd oedd braidd yn heriol i’r 

crotesi a dweud y gwir! Diolch enfawr i 

Dorian am noson llawn chwerthin. 

   Gweithgaredd nesaf y Crotesi fydd Cinio 

diwedd blwyddyn yn Neuadd Lanelay 

ddydd Sadwrn 14 eg. o Orffennaf. 

   Am fwy o fanylion am Glwb Gwawr 

Crotesi Creigiau a’r Cylch cysylltwch ag 

Ann Angell ar 07811 791597  

Dyma Nanw Kiti gyda'i brodyr, Elis 

Morgan a Steffan Moi. Llongyfarchiadau 

i Sara ac Aled.  

Oliver Smart, Pontypridd yn chwifio'r faner 

yn y Gêm Griced Rhyngwladol (Tudalen 6) 

Camp y Seiclwyr! 

Ddydd Sadwrn 12fed o Fai seiclodd 4 o 

fechgyn Creigiau - Leighton Bush, 

Eurof  Davies, Chris Wilson a Gerry 

O’Beirne o Gaerdydd i Ddinbych y Pysgod 

- dros 100 o filltiroedd caled. Fel bo hynny 

ddim yn ddigon, y dydd Sadwrn canlynol 

dyma nhw’n gwneud Taith o gwmpas Sir 

Benfro - dros 100 arall o filltiroedd a sawl 

rhiw serth ond golygfeydd bendigedig. 

Maent yn codi arian i elusen ‘ Face up 

Cymru’ ac wedi llwyddo i godi yn agos i 

£1500. Da iawn chi bois!  

Dyma'r Twmiaid yn cyrraedd penllanw'r 

flwyddyn mewn BBQ yn nhwyni tywod 

Merthyr Mawr. Bydd y Twmiaid yn 

ailgychwyn ar Fedi'r 9fed.  
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Merched y Wawr  
Cangen Y Garth 

 
Cawsom noson ardderchog fis Mehefin yng 

nghwmni Awen Iorwerth, neu Miss Awen 

Iorwerth i fod yn gywir, Ymgynghorydd 

Trawma ac Orthopedeg yn Ysbyty 

Brenhinol Morgannwg. Er mai yn Nhon-

teg y treuliodd Awen ei blynyddoedd 

cynharaf, Meirionnydd a Sir Fôn oedd yr 

ardaloedd lle cafodd ei magu. Roedd ei 

mam Gwyneth a’i thad Edward Morus 

Jones, yn weithgar iawn yn eu cymunedau, 

a bu Gwyneth wrth gwrs yn Gyn-lywydd 

Cenedlaethol y mudiad. Mawr oedd ein 

tristwch ar ôl ei marwolaeth annhymig yn 

2012. 

   Mae Awen wedi gweithio mewn sawl 

gwlad gyda rhai o’r meddygon gorau yn y 

byd a hynny mewn gwledydd lle roedd 

dwyieithrwydd a thairieithrwydd yn y maes 

iechyd yn hollol normal. Yn fuan ar ôl cael 

ei hapwyntio yn Ysbyty Brenhinol 

Morgannwg yn 2006 cafodd flas ar 

hyfforddi llawfeddygon ifanc, ac ar ôl 

cyfnod byr fel tiwtor llawfeddygol i’r 

Coleg Brenhinol fe’i hapwyntiwyd yn 

Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddiant 

Llawfeddygon Craidd Cymru. Rhan 

allweddol o’i swydd yw’r defnydd arloesol 

a wneir o’r iaith Gymraeg yn Ysgol 

Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Gwelsom 

hyn ar y rhaglen ‘Doctoriaid Yfory’ ar 

S4C. Ei nod yw datblygu graddedigion 

safonol sy’n hyderus i weithio yn y ddwy 

iaith er mwyn rhoi eu dewis iaith i gleifion. 

Yn 2017 traddododd y ddarlith feddygol 

Gymraeg gyntaf yn yr Ysgol Feddygaeth a 

hynny ar ‘Iechyd Esgyrn yng Nghymru’. 

Roedd y ddarlith yn rhan hanfodol o’r 

cwricwlwm i’r 300 o fyfyrwyr y flwyddyn 

gyntaf ac roedd defnyddio offer cyfieithu ar 

y pryd yn un o amcanion addysgol y 

ddarlith hon.  

   Yn ystod ei chyflwyniad cynnes cawsom 

ein haddysgu, cawsom gwis a chawsom 

chwerthin. Ond cawsom siom hefyd o 

glywed bod Awen yn aml yn cyrraedd 

cynhadledd gyda’i henw wedi ei gam 

sillafu ar ei bathodyn. Ond, yn waeth na 

hynny, ar adegau mae’n derbyn bathodyn 

gyda ‘Mr’ arno yn hytrach na ‘Miss!’ 

Clywsom bod rhai pobl o hyd â’r 

meddylfryd mai dynion yn unig yw’r 

arbenigwyr meddygol a bod cleifion ar 

adegau yn ei hanwybyddu gan gymryd yn 

ganiataol mai un o’r meddygon gwrywaidd 

sy’ gyda hi dan ei hyfforddiant yw’r prif 

feddyg!  

   Diolch i Awen Iorwerth am noson hynod 

ddifyr a diolch iddi hi hefyd am ei gwaith 

arbennig yn hyrwyddo’r Gymraeg yn y 

gwasanaeth iechyd. 

   Fis Gorffennaf byddwn yn ymweld â 

stiwdio’r arlunydd Anthony Evans am 6.30 

Gorffennaf 11eg. Ar ôl ein hymweliad ag 

yntau, awn am bryd o fwyd i gloi’n rhaglen 

am yr haf. 

Clwb y Dwrlyn 
Troi am Aberystwyth  wnaeth criw Clwb 
y Dwrlyn ar gyfer y penwythnos cerdded 
blynyddol.  Ar y p’nawn Gwener wedi i 
bawb gwrdd am ginio, cafwyd taith 
hynod ddiddorol o gwmpas mannau cudd 
y Llyfrgell Genedlaethol gan gael cyfle 
unigryw i weld a gwerthfawrogi nifer o 
drysorau - yn lyfrau, mapiau a lluniau – a 
synnu at y cyfoeth a oedd yno. Diwedd y 
daith oedd mynd o gwmpas arddangosfa 
arbennig o waith  amrywiol  Kyffin gan 
gynnwys  yr haul yn machlud dros Sir 
Fôn - y llun olaf a beintiodd . 
   Ar y bore Sadwrn, Pen Dinas oedd  
cychwyn y daith, yna i lawr am harbwr 
Aberystwyth a’r castell cyn cael gwobr o 
hufen iâ ar y Prom. Ymlaen wedyn am 
Consti wedi cicio’r bar a rhai yn 
mwynhau hel atgofion  o ddyddie coleg ar 
hyd y ffordd! Wedi cyrraedd y brig 
cerddodd rhai i lawr am Clarach ac yna 
mentrodd y dewraf  ymlaen am Y Borth. 
Bu’r tywydd yn garedig  a’r criw i gyd  
yn hapus iawn wedi cyrraedd yn ôl yng 
ngwesty Llety Parc lle cafwyd croeso 
cynnes, bwyd da a chwmnïaeth hwyliog. 
   Bu’n benwythnos llwyddiannus iawn 
diolch i drefniadau manwl a pharatoi 
trylwyr Eleri a Ken Jones. Diolch iddynt 
am eu holl waith gofalus. 
 
Gwellhad Buan 
Dymunwn yn dda i Ann Dwynwen 
Davies wedi iddi dderbyn llawdriniaeth ar 
ei chlun yn ddiweddar. 
  Dymunwn yn dda i Morfydd Huws 
hefyd â hithau wedi derbyn llawdriniaeth 
ar ei phen-glin. Gobeithio y gwelwn y 
ddwy yn cerdded yn sionc o gwmpas y 
pentre cyn hir. 
 
Llobgyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Catrin Manel, gynt o 
Dŷ Cnau, Pentyrch, a'i gŵr Jon Manel ar 
ennill gwobr aur yng Ngŵyl Radio Efrog 
Newydd am bodlediad "The Adoption" i 
BBC Radio 4. Jon sy'n cyflwyno'r gyfres 
a Catrin oedd y cynhyrchydd. Dyma'r 
drydedd wobr iddyn nhw eu hennill am y 
podlediad. Mae'r gyfres yn dilyn dau o 
blant bach yn swydd Lincoln sy'n cael eu 
mabwysiadu. Oherwydd natur gyfrinachol 
y broses, mae adrodd hanes mabwysiadu 
yn dipyn o sialens.  Cyrhaeddodd y 
podlediad frig siartiau iTunes cyn diwedd 
2017. Erbyn hyn, mae'r 17 pennod yn cael 
eu hargymell gan awdurdodau lleol ledled 
Cymru a Lloegr i ddarpar ofalwyr maeth 
ac i ddarpar fabwysiadwyr fel darlun 
cywir o sut mae'n effeithio ar bawb - y 
teulu biolegol, y gweithwyr cymdeithasol, 
y gofalwyr maeth a'r mabwysiadwyr. Mae 
un teulu yn cael ei rwygo ac un arall yn 
cael ei greu o'r newydd. 
   Y mae'r wobr ddiweddaraf yn ddathliad 
o radio gorau'r byd. Cynhaliwyd y 

seremoni yn y Manhattan Penthouse yng 
nghysgod adeilad yr Empire State yn 
Efrog Newydd ac yn ôl y beirniaid roedd 
y gyfres yn "taflu goleuni ar broses, sy'n 
gudd fel arfer, mewn ffordd gelfydd a 
sensitif tuag at bawb oedd yn ymwneud 
â'r plant". Bu Catrin a Jon yn ffodus iawn 
i gael mynd i Efrog Newydd i dderbyn y 
wobr ryngwladol ar ran 'The World at 
One'. 
 
Cyngres y Byd 
Ddiwedd mis Mai eleni fe fynychodd Sara 
Pickard Gyngres y Byd o’r sefydliad 
‘Inclusion International’ yn 
Birmingham  yn ei swyddogaeth fel aelod 
o’r Cyngor yn cynrychioli Ewrop. 
   Daeth rhyw fil o gynrychiolwyr o 70 o 
wledydd ynghyd i geisio creu strwythur 
gref i  hyrwyddo cynhwysiad i bobl ag 
anableddau dysgu ble bynnag yn y byd 
maent yn byw.   
   Arweiniodd Sara un o’r sesiynau, 
ynghyd â chyd-weithiwr o Affrica, ar y 
testun ‘Sut i fod yn gynorthwyydd da’ a 
bu hefyd yn allweddol mewn sawl sesiwn 
arall. 
   Yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol a 
gynhaliwyd ar ddiwedd y Gyngres, 
roedd  Sara’n hynod falch i gael ei hail-
ethol i’r Cyngor fel cynrychiolydd  Ewrop 
am bedair blynedd arall.  Felly ymlaen i’r 
dyfodol! 
   Ymddangosodd Sara ar y teledu hefyd 
ar ddechrau mis Mehefin ar y newyddion 
ac  ar raglen “ The end of Down’s ” gan 
ITV Cymru yn trafod gyda nifer o Gymry 
sy’n byw gyda chyflwr Down’s. Yn ôl ei 
harfer, roedd cyfraniad Sara yn werthfawr 
a synhwyrol iawn. 

Sara a'i theulu yn sgwrsio 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Llongyfarchiadau 
Pen-blwydd hapus iawn i Colin Gregory, 
Coedpenmaen. Fe fydd Colin yn dathlu ei 
ben-blwydd yn 80 oed ym mis Awst. Mae 
Colin wedi bod yn weithgar iawn gyda’r 
Blaid, Clwb y Bont a Chôr Meibion 
Pontypridd ers nifer o flynyddoedd. 
Daliwch ati, Colin! 
   Croeso i Gwen Rhiannon, plentyn cyntaf  
Lowri ac Adam Gravell, gynt o Hillside 
View, Graigwen ond bellach wedi 
ymgartrefu yn Efail Isaf. Newyddion 
ardderchog! 
 
Clwb y Bont 
Cofiwch ddod i noson arbennig yn y Clwb 
pan fydd y grŵp o’r 80au ‘Ffenestri’ yn 
diddanu ynghyd ag artistiaid lleol. 
Mynediad yn £6 i oedolion a £5 i myfyrwyr 
ac iau. Mae’r Clwb yn edrych mlân yn fawr 
i groesawu pawb sy’n dod i Barti Ponty. 
Cynhelir ddigwyddiadau yn y Clwb ac ar 
lwyfan y tu allan. 
 
Merched y Wawr 
Bydd y gangen yn gorffen 
gweithgareddau’r flwyddyn wrth fynd ar 
daith gerdded gyda Glyn Hughes i ardal 
Llanwynno a mlaen i fwyta yn y Trattoria 
nos Iau, Gorff 12fed. 
   Byddwn  yn ail ddechre y tymor newydd 
nos Iau, Medi 13eg am 7.30p.m yn Festri 
Capel Sardis pan ddaw yr amryddawn 
Catrin Dafydd i’n difyrru. Dewch i gwrdd â 
ffrindiau hen a newydd  mewn noson caws 
a gwin (a gwrando ar Catrin!) 
 
Clwb Llyfre’ 
Y gyfrol dan sylw mis Gorffennaf yw nofel 
gyntaf Gail Honeyman ‘Eleanor Oliphant is 
Completely Fine’. Byddwn yn cwrdd am 
8.00 nos Fercher, Gorff 18fed. 
   Byddwn yn cwrdd i drafod rhaglen y 
gaeaf dros bryd o fwyd nos Fawrth Medi 
18fed. 
   Cysylltwch â Jayne am fwy o 
wybodaeth.07968438314 
 
Croeso 
Gobeithio nad yw’n rhy hwyr i groesawu 
Stephen Sandrey i’r ardal. Mae e wedi 
ymgartrefu yn Nyth Bran, Trehafod  -  sef 
hen gartref y rhedwr enwog Guto. Mae e’n 
gweithio yn y BBC ac yn perthyn i’r 
Dodds, Graigwen. 
 
Joio Criced (Llun tudalen 4) 
Roedd Oliver Smart, disgybl yn Evan 
James (fel oedd ei dad Edward) yn 
warchodwr er anrhydedd yn y gêm griced 
ryngwladol rhwng Lloegr ag Awstralia  yng 
Nghaerdydd ym mis Mehefin. Roedd e’n 
cynrychioli Clwb Criced Pontypridd. Dyna 
brofiad ! 
 
Diolch 
Llawer o ddiolch i Menna Lewis a Gareth 
Miles am gyfrannu i’r golofn fis diwethaf. 

LLANILLTUD 
FAERDREF  

Gohebydd Lleol:  
 

Peiriant Diffibrilio Newydd i Donteg 
Mae Neuadd Gymunedol Tonteg wedi cael 
peiriant diffibrilio newydd sy’n cynnig 
diogelwch mewn achos o anhwylder calon.  
   Dywedodd Cadeirydd pwyllgor rheoli'r 
ganolfan John David: “Mae’n addas i gael 
peiriant diffibrillo yn y ganolfan oherwydd 
mae’r ganolfan yn galon y gymuned yma.” 
   “Diolch i Sylvia Mainwaring am godi'r 
arian i’r peiriant a Liz o Sefydliad y Galon 
(British Heart Foundation) am yr 
hyfforddiant i'w ddefnyddio.” 

 
'Ymunwch gyda ni i rymuso eich 
Cymuned a'ch Cenedl  - Leanne Wood' 
Mae Arweinydd Plaid Cymru yn amlinellu 
agenda radical i herio gwleidyddiaeth brig-i
-lawr, gwladwriaeth-ganolog y pleidiau 
Llundeinig a cynhelir cyfarfod cyhoeddus 
yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Garth 
Olwg, Pentre’r Eglwys, Dydd Iau 12 o 
Orffennaf am 7pm. 
   Bydd arweinydd Plaid Cymru, Leanne 
Wood, yn ymweld â Phentre’r Eglwys i 
osod allan agenda radical er mwyn sicrhau 
y bydd ‘penderfyniadau sy’n effeithio ar 
Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ 
trwy raglen o ddemocrateiddio a grymuso. 
   Bydd Leanne yn amlinellu’r syniadau 
hyn a chlywed gan bobl yn yr ardal am eu 
dyheadau ar gyfer Pentre’r Eglwys a 
Chymru.  
   Cyhoeddir pamffled yn ymdrin â llawer 
pwnc, gyda syniadau yn amrywio o addysg 
i fenter, i ddiwygio democrataidd, ac y 
mae’n pwysleisio rhoi mwy o lais i bobl 
dros y materion sydd yn effeithio arnynt 
hwy a’u cymunedau. Dywed Leanne Wood 
bod yn hanfodol i ail-gysylltu unigolion â 
gwleidyddiaeth a herio’r anobaith sydd 
wedi bod amlycaf yng ngoleuni degawd o 
doriadau a’r bleidlais i adael yr UE. 
   Dywed arweinydd Plaid Cymru fod y 
Torïaid a Llafur yn rhoi dewis ffug rhwng 
gwleidyddiaeth brig-i-lawr, cynyddol 

adweithiol aden-dde, ac agenda Llundain-
ganolog Llafur sydd yn gwrthod yn styfnig 
ildio grym o San Steffan neu Gaerdydd. 
 
Cael gwared ar wasanaethau yn Ysbyty 
Brenhinol Morgannwg 
Mae deiseb wedi’i arwyddo gan dros 
10,000 bobl yn erbyn cymryd 
gwasanaethau o Ysbyty Brenhinol 
Morgannwg. 
   Mynychodd ymgyrchwyr lleol Gwion 
Rees a Steven Owen ddau gyfarfod yn 
Neuadd Dowlais, Llanilltud Faerdref a 
Chlwb Rygbi Llantrisant yn ystod y 
misoedd diwethaf ynglŷn â symud 
gwasanaethau o Ysbyty Brenhinol 
Morgannwg. 
   Y prif reswm a roddwyd am y newidiadau 
oedd diffyg meddygon. Dywed y Bwrdd 
Iechyd fod y system bresennol yn 
anghynaliadwy oherwydd prinder 
meddygon dan hyfforddiant. Nid yw 
adrannau lleol yn cynnig digon o gyfleoedd 
hyfforddi i'r meddygon ifanc.  
   Mae polisïau mewnfudo Llywodraeth San 
Steffan wedi golygu recriwtio llai o 
feddygon tramor.  Fe'i gwnaed yn glir iawn 
gan benaethiaid byrddau iechyd er y byddai 
pryderon yn cael eu datrys, byddai'r 
newidiadau arfaethedig yn mynd yn eu 
blaen. 
 
Ymgynghoriad Llygredd Aer 
Mae'r Cyngor wedi cychwyn ymgynghoriad 
cyhoeddus ynglŷn â gwella ansawdd aer ym 
Mhentre'r Eglwys, Llanharan, Tonyrefail a 
Trefforest. Ar hyn o bryd mae lefelau uchel 
o Nitrogen Deuocsid yn yr ardaloedd yna. 
   Os ydych chi eisiau rhoi sylwadau, 
anfonwch nhw ar bapur neu drwy e-bost i'r 
cyfeiriad isod: -  
Ansawdd Aer, Materion Llygredd ac 
Iechyd y Cyhoedd, Gwasanaeth Iechyd a 
Diogelwch y Cyhoedd, Tŷ Elái, Dwyrain 
Dinas Isaf, Trewiliam, Tonypandy, CF40 
1NY. 
E-bost: LlygreddyrAmgylchedd@rhondda-
cynon-taf.gov.uk 
Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn dod i 
ben ar 17 Awst 2018. 
 
Pink News yn y Senedd 
Roedd cylchgrawn Pink News wedi cynnal 
noson yn y Senedd nos Iau'r 7fed o Fehefin  
   Roedd y cyn-ymgeisydd dros Bontypridd 
a’r actifydd LDHT ifanc Fflur Elin o 
Donyrefail  yn cyfrannu ar ran Plaid 
Cymru.  Yn ei haraith roedd wedi canmol 
cytundeb ar y gyllideb ddiweddar sy'n  
sicrhau £1miliwn ar gyfer clinigau 
anhwylderau bwyta a hunaniaeth rywedd.  
   Y Siaradwyr eraill oedd y Prif Weinidog 
Carwyn Jones a'r Cwnsler Cyffredinol, 
Jeremy Miles. 

Y Cynhgorydd Heledd Fychan, Leanne 

Wood a Richard Martin 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Gohebydd y mis: Eirlys Lamb  

 

Macmillan Pontyclun 

Codwyd £3,423.11 ar gyfer ymgyrch 

‘Adeiladu’r Bwthyn’ yn y Cinio Blynyddol 

ar 10fed o Fehefin. Eleni cynhaliwyd y 

cinio yng ngwesty’r Vale, Hensol. 

Croesawyd 140 o westeion  gan 5 o 

ddisgyblion Ysgol Gyfun y Bontfaen yn 

canu amrywiaeth o ganeuon cyfoes. Wedi’r 

cinio tri chwrs cafwyd cyflwyniad byr am 

waith Macmillan ac yna difyrrwyd pawb 

gan Mark Llewellyn Evans, (sy’n byw yn 

lleol) mewn cân a sgwrs ddifyr. Doniol 

oedd ei stori am ei brofiad gyda endoscope 

a hefyd hanes ei fam a’i hymgyrch diflino 

yn achub theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin, 

yn enwedig ei llwyddiant i gael siarad yn 

bersonol gyda Steven Spielberg a chael 

dangos y ffilm ‘Jurassic Park’ yn y Lyric 

wythnos cyn iddi agor yn Llundain! 

   Mae swyddogion Macmillan yn 

ddiolchgar iawn i staff y Vale ac i bawb 

gyfrannodd i lwyddiant y diwrnod. Rhaid 

diolch hefyd i nifer o gwmnïau lleol a 

roddodd wobrau ar gyfer y raffl ac i’r nifer 

fawr a brynodd docynnau. 

   Digwyddiad nesaf Macmillan fydd  

TAITH GERDDED LLANTRISANT ar 

Fedi 2ail. Eleni mae dewis o ddau lwybr: 4 

milltir a 8 milltir sy’n cychwyn a gorffen 

yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant. 

Mae’r llwybr yn addas ar gyfer pawb gan 

gynnwys plant, defnyddwyr cadeiriau 

olwynion a choetsis, cerddwyr newydd a 

phrofiadol a hyd yn oed y ci. Tâl cofrestru 

yw £10 - ar lein - 

 www.walksinwales@macmillan.org.uk  

 

Merched Y Wawr,  

Cangen Tonysguboriau. 

I orffen ein rhaglen am dymor 2017-2018 

aeth criw o'n haelodau i Lancaiach Fawr. 

Er bod y bore braidd yn ddiflas a hithe'n 

'pigo bwrw' cawsom groeso cynnes yn y 

plasdy gan rai o 'weithwyr' yr Arglwydd 

Dafydd ap Richard. Cawsom ein tywys yn 

ôl i'r 17eg ganrif ar ein taith o gwmpas y 

plasdy gyda Stepan Matthias, Asiant y Tir, 

Enid prif forwyn y llaethdy a Rachel yr is-

forwyn yn adrodd hanes y tŷ, y teulu a'r 

gweision. Cytunodd pawb fod y bore wedi 

bod yn ddifyr ac yn ddiweddglo da i'n 

rhaglen. Edrychwn ymlaen yn awr at ail 

gychwyn ein cyfarfodydd ar Fedi'r 19eg. yn 

y Pafiliwn, Tonysguboriau am 7.30. "O na 

fyddai'n haf o hyd" yw teitl y noson hon; 

gofynnir i bawb ddod â llun sy'n orau 

adlewyrchu'r haf iddynt gyda 2 funud i bob 

un egluro’r rheswm dros ei dewis. 

   Mae manylion am ein cyfarfodydd ar 

gael gan Eluned Davies-Scott 

(01443223828) 

Y Llwybr Cymunedol. 

Flwyddyn yn ôl cawsom addewid y 

byddai’r gwaith yn dechrau cyn diwedd yr 

ha. Wel, mae’r llwybr bellach ar agor ers 

mis Rhagfyr ac yn boblogaidd iawn gan 

gerddwyr, seiclwyr, cerddwyr cŵn, 

teuluoedd, hyd yn oed plant yn cerdded/

seiclo i’r ysgol! Gan fod y llwybr yn pasio 

siopau Park Adwerthu Bro Morgannwg 

mae’n braf gweld yr hen a’r ifanc yn 

cerdded yno hefyd. 

   Ond….yn anffodus, wrth baratoi’r llwybr 

darganfuwyd fod ‘Japanese knotweed’ yn 

rhemp mewn sawl man. Mae’r cyngor 

nawr yn chwistrelli’n gyson ac yn ffyddiog 

o waredu’r gelyn yma o fewn 6 mis. Cawn 

weld….. 

   Y cam nesaf fydd estyn y llwybr i 

gyfeiriad Cross Inn er mwyn cysylltu 

gyda’r llwybyr sydd eisoes yno ar ochr yr 

A473. Yn ôl Rhodri Griffin, Peiriannydd 

Cynorthwyol Cyngor RhCT, mae  £75,000 

ar gael i gwblhau’r gwaith cyn diwedd y 

flwyddyn ariannol. 

Mae mwy o fanylion ar wefan y Cyngor 

Cymunedol www.llantrisant.org.uk  

 

Pêl-droediwr llwyddiannus 

Llongyfarchiadau i Alffi Edwards, Heol 

Peterston, Groesfaen – disgybl ym 

Mlwyddyn 5 yn Ysgol Gymraeg 

Llantrisant – ar gael ei ddewis yn aelod o 

sgwad pêl-droed Ysgolion Rhondda Cynon 

Taf dan 11 oed. Ychydig ddyddiau’n 

gynharach, roedd Alffi hefyd wedi ennill 

tlws ‘Dewis yr Hyfforddwyr’ yn noson 

wobrwyo Tîm Pêl-droed Pontyclun dan 10 

oed. Da iawn ti, Alffi, a phob hwyl! 
Gohebydd mis nesaf: Eluned Davies-

Scott mailscott@btinternet.com 

Dau yn y Bae 
 

Os byddwch chi yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol ar ddydd Llun, 6ed Awst, 

dewch i gefnogi Cronfa Glyndŵr. Bydd 

dau o arweinwyr y genedl yn sgwrsio 

mewn sesiwn holi ac ateb ddifyr a 

dadlennol. Huw Jones, Cadeirydd 

Awdurdod S4C fydd yn cael ei holi gan 

Vaughan Roderick, Golygydd Materion 

Cymreig y BBC a hynny ym Mhabell y 

Cymdeithasau 1 yn y Senedd am 1 o’r 

gloch.  

   Mae Cronfa Glyndŵr yn codi arian er 
mwyn dosbarthu grantiau i ysgolion, 

mentrau iaith a chylchoedd meithrin, a 

chan fod y ddau siaradwr yn gynnyrch 
ysgolion Cymraeg y brifddinas a’r cylch 

bydd yn briodol clywed eu barn am eu 

profiadau a’u gobeithion am y dyfodol. 

Meddai Catrin Stevens, Cadeirydd Cronfa 
Glyndŵr, ‘Dyma’r tro cyntaf i’r Gronfa 

fentro i gynnal sesiwn o’r fath ond gan ein 

bod wedi llwyddo i ddenu dau siaradwr 
mor brofiadol ac argyhoeddedig, rydym yn 

edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad ac 

yn hyderu y bydd y babell yn llawn ar eu 

cyfer.’ Bydd Llywydd Anrhydeddus 
newydd y Gronfa, Cennard Davies, yn 

cloi’r sesiwn. Croeso cynnes i bawb.  

Awdur lleol yn lansio 
cyfrol arloesol 

Mae cyfrol arloesol awdur yn cael ei lansio 
yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng 
Nghaerdydd. 
   Yr Awyr yn Troi’n Inc yw cyfrol 
ddiweddara Martin Huws o Ffynnon Taf 
sy’n 67 oed. 
   Dyma gasgliad o 30 o straeon byrion, y 

rhan fwya ohonyn nhw yn ‘un o 

brifddinasoedd mwya ifanc Ewrop.’ Ond 

trueiniaid bywyd, collwyr, anffodusion 

yw’r cymeriadau sy wedi eu clwyfo a’u 

cam-drin, yn diodde o salwch corfforol a 

meddyliol, heb wireddu eu potensial na’u 

huchelgais ac yn sigo dan bwysau 

unigrwydd.  

   Mae agwedd yr awdur atyn nhw’n onest, 
yn llawn empathi, yn ddisentiment. A’i 
arddull yn ffresh ac uniongyrchol.  
   Fe gafodd y gyfrol ganmoliaeth uchel yn 

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn. 

‘Dyma gyfrol fwyaf arloesol a dewr y 

gystadleuaeth, yn sicr,’ meddai Francesca 

Rhydderch. ‘Ai drama yw hi, neu 

ryddiaith, neu gerdd? ... Roedd rheolaeth yr 

awdur ar ei gyfrwng yn absoliwt.’ 

   Dywedodd Gerwyn Wiliams: ‘... roedd 

hi’n amlwg o’r cychwyn fod yma lenor a 

wyddai’n union yr hyn yr oedd yn ceisio’i 

wneud ...Mae yna fydoedd wedi eu crynhoi 

i’r storïau hyn, neuaddau mawr rhwng 

cyfyng furiau.’   

   ‘Mae rhywbeth prin i’w ganfod yn y 

gyfrol hon o straeon byr iawn,’ meddai 

Lleucu Roberts. ‘Dotiais at y ffurf wahanol 

rywle rhwng stori fer, llên micro a drama, 

sy’n cynnig lefel ffres o gynildeb ac yn 

dibynnu’n bennaf ar ddeialogi ... Mae eu 

brawddegau cwta a’u cynildeb ingol yn 

celu fflach o ddyfnder yn y “prin-

ddweud” ...’ 

   Dywedodd Martin: ‘Mae ymateb y 
beirniaid wedi bod yn galonogol. 
Gobeithio y bydd y gyfrol yn apelio at y 
darllenydd cyffredin.  
‘Y man cychwyn oedd gwylio rhaglen ar y 
teledu am unigrwydd, hynny yw pla ein 
cymdeithas ni. 
‘Yn y gyfrol ‘wy wedi trial rhoi llais i’r 
rhai sy’n amal heb lais.’ 
   Mae Martin wedi bod yn weithiwr dur, 

yn swyddog clerigol ac yn ofalwr shifft. 

Pan oedd yn newyddiadura ar y Western 

Mail, Y Byd ar Bedwar a Week In Week 

Out, enillodd wobrau Cymreig a 

Phrydeinig.  

   Mae’n nofelydd ac yn fardd cadeiriol a 

choronog. Y cyhoeddwr yw Gwasg Carreg 

Gwalch. 

http://www.llantrisant.org.uk
mailto:mailscott@btinternet.com
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Swydd Gyntaf 

Llongyfarchiadau gwresog i Carwyn, 

mab Alun a Bethan Roberts, Parc Nant 

Celyn, ar ei benodiad yn athro Saesneg 

yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yng 

Nghaerdydd. Dymuniadau gorau iti, 

Carwyn, ym mis Medi. 

 
Ymddeol 

Tra bo Carwyn yn dechrau ar ei yrfa ym 

myd addysg mae dau o drigolion arall 

parc Nant Celyn yn rhoi’r gorau i’w 

swyddi ac yn ymddeol – rhaid 

ychwanegu - yn gynnar.  Dymuniadau 

gorau i Hefin Gruffudd, prifathro Ysgol 

Gynradd Gymraeg Garth Olwg a Mike 

West athro celf yn Ysgol Gyfun 

Gymraeg Cwm Rhymni. Gobeithio y 

cewch, eich dau flynyddoedd lawer i 

fwynhau bywyd a dilyn eich 

diddordebau amrywiol. 

 
Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 

Carol a Howard Bayliss a’r teulu yn 

Heol Iscoed ar golli tad Carol ar y 

ddeunawfed o Fehefin. Yn lled 

ddiweddar symudodd William Jones a’i 

wraig Gwyneth o Lanpumsaint i’r 

Creigiau i gael bod yn agos at y 

merched. 

  Yn un yw ein cydymdeimlad ag Eirwen 

Thomas a’r teulu yn Heol Iscoed ar golli 

Brian, gŵr a thad a thad-cu annwyl. 

Bregus iawn fu iechyd Brian ers tro  a 

threuliodd misoedd yn Ysbyty’r Bwthyn 

ym Mhontypridd. Brodor o dre 

Caerfyrddin oedd Brian ac yno y 

cynhaliwyd ei angladd. 

 
Dymuniadau Gorau 

Estynnwn ein dymuniadau gorau i ddau 

gôr o’r pentref a fydd yn cystadlu yn y 

brifwyl yng Nghaerdydd ym mis Awst. 

Gobeithio y bydd Côr Godre’r Garth a 

Pharti’r Efail yn rhoi pentref Efail Isaf ar 

y map! Pob lwc i chi. 

 
Côr yr Einion 

Dyw Côr yr Einion ddim yn gôr sy’n 

cystadlu ond mae’r aelodau wrth eu 

boddau yn cynnal nosweithiau o 

adloniant. Bu’r Côr yn canu yng 

Nghymdeithas Gymraeg Rhiwbeina ar 

Fai 21ain. Diolch i’r ddwy Siân am eu 

gwaith diflino yn ceisio cael trefn arnom 

– Siân Griffiths ein harweinydd a Siân 

Elin ein cyfeilydd. Mae’r Pwyllgor wedi 

trefnu trip i’r Côr ddydd Sadwrn Medi 

8fed. Byddwn yn teithio i’r Fenni. 

 

Dathlu Bywyd a Gwaith Morfydd 

Llwyn Owen 

Cynhelir noson yn Y Tabernacl, Efail 

Isaf nos Sul, Medi 9fed i ddathlu bywyd 

a gwaith y gyfansoddwraig Morfydd 

Llwyn Owen. Bydd Rhian Davies o’r 

Drenewydd yn olrhain hanes a gwaith y 

gyfansoddwraig. Cenir darnau clasurol o 

waith Morfydd Llwyn Owen gan Huw 

Ynyr a’r caneuon gwerin gan Huw 

Blainey. Bydd aelodau Côr Godre’r 

garth a Chôr yr Einion yn arwain y 

gynulleidfa i ganu dau emyn o waith y 

gyfansoddwraig. Dadorchuddir plac yn 

ystod y noson gan Faer Pontypridd, Mr 

Stephen Powderhill. Bydd y plac yn cael 

ei osod ar y tŷ lle ganwyd Morfydd yn 

Nhrefforest. Trefnir y dathliad gan 

Dafydd Idris Edwards, Wil Morus Jones 

a’r diweddar Gwyn Griffiths. Gwyn 

hefyd wnaeth greu geiriad y plac. Bydd 

y noson ddathlu yn dechrau am 7 o’r 

gloch yr hwyr a’r tâl mynediad fydd £5. 

 
Cinio mawr Efail Isaf 

Daeth nifer dda o drigolion y pentref 

ynghyd i’r Neuadd ddydd Sadwrn, 

Mehefin 23ain i fwynhau cwmnïaeth 

ffrindiau a chymdogion ac i flasu 

amrywiaeth o seigiau blasus. Daeth 

pawb â bwyd i’w rannu a chafwyd 

gwledd. Cafodd y plant modd i fyw ar y 

llithren ddŵr ar brynhawn crasboeth. 

 
Y TABERNACL 

Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan a llwyr i Ann 

Dwynwen Davies, Morfydd Huws ac 

Eiry Rochford, a’r tair wedi derbyn 

llawdriniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar. 

Brysiwch yn ôl atom yn fuan i’r 

Oedfaon. 

 
Priodas 

Llongyfarchiadau i Patrick Rees a Lisa 

Angharad, merch ieuengaf Pens a Siân 

Jones, ar eu priodas yn Y Tabernacl ar 

Fehefin y cyntaf. Dymuniadau gorau i 

chi eich dau. Mae’r pâr ifanc wedi 

ymgartrefu yn Nant-yr-arian ym 

Mhentre’r Eglwys. 

 
Ymwelwyr Arbennig 

Derbyniodd yr eglwys gais i baratoi 

cinio ddydd Mawrth, Mehefin 5ed i griw 

o ddeg ar hugain o Gristnogion o 

Fadagascar oedd yn ymweld â Chymru 

fel rhan o ddathliadau 200 mlwyddiant 

glaniad y cenhadon cyntaf o Gymru i’r 

ynys yn 1818. Diolch i ferched y 

tabernacl o dan arweiniad Ros Evans am 

ymateb mor frwd i’r cais gan sicrhau fod 

digonedd o fwyd blasus ar y byrddau yn 

y Ganolfan. Cafwyd prynhawn i’w gofio 

yng nghwmni’r ymwelwyr hynaws. Cyn 

gadael am Benrhys roeddynt yn 

awyddus i ddiolch am y  croeso a 

gawsant drwy ganu nifer o emynau i’r 

rhai a fu’n gweini arnynt. 

 
Dathlu yn Radur 

Mae dau o’n haelodau yn dathlu pen-

blwydd priodas arbennig iawn ym mis 

Awst. Mae Bryn a Myra Jones yn dathlu 

eu priodas ddiemwnt. Llongyfarchiadau 

gwresog i chi eich dau a dymuniadau 

gorau am iechyd a hapusrwydd i’r 

dyfodol. Bu Bryn hefyd yn dathlu ei ben

-blwydd yn ddeg a phedwar ugain ym 

mis Mawrth eleni. 

 
Merched y Tabernacl 

Fe fydd aelodau Merched y Tabernacl yn 

cyfarfod ddydd Iau Gorffennaf 5ed yng 

Nghwrt Insole yng Nghaerdydd. Dewch 

am baned a chlonc erbyn hanner awr 

wedi deg y bore ac yna bydd cyfle i fynd 

o gwmpas y tŷ a’r gerddi. 

 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis 

Gorffennaf a  Mis Awst 

Gorffennaf 1af Oedfa o dan ofal aelodau 

Efail Isaf. 

Gorffennaf 8fed Sul y Cyfundeb yn Y 

Tabernacl 

Gorffennaf 15fed Sul i’r teulu gyda 

gemau a phicnic yn y parc i ddilyn 

Gorffennaf 22ain Allan James 

Gorffennaf 29ain Cyd-addoli ym 

Methlehem Gwaelod y Garth 

Awst 5ed Geraint Rees 

Awst 12fed Cyd-addoli ym Methlehem 

Gwaelod y Garth 

Awst 19eg Emlyn Davies 

Awst 26ain Cyd-addoli ym Methlehem 

Gwaelod y Garth 

CLWB HWYL 2018 
Tabernacl Efail Isaf 

 
 
 
 

Dydd Mawrth, Gorffennaf 
31ain: 

Garwnant 
 

Dydd Mercher Awst 15fed: 
Traeth Y Bari 

 
Dydd Iau Awst 30ain: 
Mountain View Ranch, 

Caerffili 
 

Pawb i gwrdd am 10:30  
a dewch â phicnic. 

Cofiwch edrych ar Facebook y 
capel cyn bob trip rhag ofn 
bydd trefniadau yn newid yn 

sgil y tywydd. 
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Sain Ffagan yn 70 
 

Annwyl ddarllenwr,  

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin 

Cymru yn dathlu 70 mlwydd oed eleni. 

Hoffem glywed eich atgofion o’r 

adeiladau neu am eich ymweliadau â’r 

Amgueddfa dros y blynyddoedd.  

   Fuoch chi yn yr Amgueddfa yn y 

dyddiau cynnar? Ddaethoch chi i Sain 

Ffagan ar drip ysgol? Ydych chi’n gyn-

aelod o staff?  

   Caiff yr Eisteddfod Genedlaethol ei 

chynnal yng Nghaerdydd fis Awst a braf 

byddai eich gweld yn Sain Ffagan. 

Dewch i rannu eich atgofion gyda ni. 

Amgueddfa pobl Cymru yw Sain 

Ffagan, ac rydym eisiau clywed eich 

stori chi. 

   Gallwch hefyd rannu eich atgofion 

gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan 

ddefnyddio #CreuHanes neu cysylltwch 

â Elen Phillips, Curadur Hanes Cyfoes a 

Chymunedol 

elen.phillips@amgueddfacymru.ac.uk  

Cofion 

Sioned Hughes, Ceidwad Hanes ac 

Archaeoleg, Amgueddfa Cymru  

Hiraethu am hafau 
hyfryd Llangrannog 

Gwersyll yr Urdd 

Llangrannog 

Llandysul SA44 6AE 

Annwyl gyfeillion 

Ysgrifennaf atoch i dynnu sylw at 

ddigwyddad y bydd Urdd Gobaith Cymru 

yn ei chynnal yn ystod Eisteddfod 

Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd fis 

Awst eleni.  

Nos Iau, 9fed o Awst am 5.30yp ym 

Mhabell y Cymdeithasau (Y Senedd), 

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd bydd 

trafodaeth banel yn rhannu atgofion a 

straeon am hafau a dreuliwyd yng 

Ngwersyll yr Urdd Llangrannog, boed 

hynny fel staff, swog neu breswyliwr.  

   Rydym hefyd yn estyn gwahoddiad 

cynnes i holl ddallenwyr y papur i ymuno 

yn y sgwrs drwy rannu eu straeon. Croeso i 

bawb ddod a lluniau ac atgofion a bydd 

posib i ni gofnodi’r rhain fel rhan o broses 

archifo’r Urdd.  

   Yn cadeirio fydd Angharad Mair gyda’r 

panel yn cynnwys Steffan Jenkins (cyn-

gyfarwyddwr y gwersyll), Ian Gwyn-

Hughes a nifer o gyn-wersyllwyr, swogs, 

staff ac enwogion eraill.  

   Os hoffech gadarnhau eich presenoldeb 

gellir gwneud hynny drwy ebostio 

llangrannog@urdd.org  

Fel y gwyddoch efallai, yn 2022 bydd yr 

Urdd yn dathlu ein canmlwyddiant felly 

dyma gyfle i edrych yn ôl ac edrych 

ymlaen ... 

Diolch 

Lowri Jones, Cyfarwyddwr Gwersyll yr 

Urdd Llangrannog 

Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 a.m. 
oni nodir yn wahanol) : 
Mis Gorffennaf 2018: 
1 - Oedfa gymun dan ofal Delwyn Siôn 
8-  Sul y Cyfundeb - Oedfa yn Efail Isaf 
15 – Oedfa dan ofal y Parchedig Aled 

Edwards 
22 – Oedfa dan ofal y Parchedig Robin 

Samuel 
29 – Oedfa ar y cyd gyda’r Tabernacl, Efail 

Isaf (ym Methlehem) 
Mis Awst 2018: 
5 – Oedfa ar y cyd gyda’r Tabernacl, Efail 

Isaf (yn y Tabernacl am 10:45 a.m.) 
12 – Oedfa ar y cyd gyda’r Tabernacl, Efail 

Isaf (ym Methlehem) 
19 – Oedfa ar y cyd gyda’r Tabernacl, Efail 

Isaf (yn y Tabernacl am 10:45 a.m.) 
26 - Oedfa ar y cyd gyda’r Tabernacl, Efail 

Isaf (ym Methlehem) 
Mis Medi 2018: 
2 – Oedfa gymun dan ofal Karen Owen                                                                                                                                                

ooooOOOOoooo 
Buom yn crwydro’n ddiweddar yn Unol 
Daleithiau’r America, gan ymweld â 
thaleithau Utah a Wyoming, a chyffwrdd yn 
ogystal ag Idaho a Montana, cyn cwblhau’r 
daith naw diwrnod yn Ne Dakota. 
   Cawsom brofi grym y Mormoniaid ar 
Ddinas y Llyn Halen, gan ryfeddu at 
ddylanwad Eglwys Iesu Grist Saint y 
Dyddiau Diwethaf ar bron bopeth oedd o’n 
cwmpas. Pam rhyfeddu wn i ddim, a minnau 
yn ymwybodol mai dinas wedi ei sefydlu gan 
Brigham Young yn 1847 oedd hi yn y lle 
cyntaf, ac mai dyma bencadlys y ffydd sydd 
a 6.5 miliwn o ddilynwyr yn yr UDA. 
Dechreuwyd adeiladu’r Deml ganolog 
bedwar diwrnod yn unig wedi iddynt 
gyrraedd y dyffryn, gan wireddu'r 
weledigaeth a gafodd Brigham Young cyn 
cyrraedd - “Dyma’r man cywir - gyrrwch 
‘mlaen”. 
   Mae llyfr ardderchog gan Wil Aaron 
“Poeri i Lygad yr Eliffant” [Gwasg y Lolfa 
2016] yn adrodd hanes y 5000 o Gymru a 
deithiodd yno yn y 19eg ganrif.  
   Yn ei Ragymadrodd, dywed yn fyrlymus 
am y cyfnod yma “pan agorwyd y 
Gorllewin… Cydgerddai’r ymfudwyr a’r 
“49ers” [mwynwyr yr aur]. Pasiwyd hwy 
gan y “Pony Express”. Cyfarchwyd hwy gan 
Buffalo Bill a Calamity Jane. Gwyliwyd hwy 
gan Crazy Horse”  
   Cyn dyddiau’r Mormoniaid llwythau 
mudol y Shosone, yr Ute a’r Paiute oedd yn 
perchnogi’r ardal.  
   A dyna osod trywydd meddwl rhywun am 
weddill y daith mewn ffordd, oherwydd 
gwelsom olygfeydd godidog yn cynnwys y 
mynyddoedd uchel (y Grand Teton, y 
Rockies a’r Bighorn) a’r paithdiroedd 
gwastad a oedd mor nodweddiadol o’r 
ffilmiau seliwloid yn ein sinemâu (diflanedig 
bellach) yn nyddiau ieuenctid. 
   Gwelsom afonydd llydan y byddai’r 
“wagon trains” rheini yn gorfod eu croesi, 
rhan amlaf ar frys wrth i’r “Americanwyr 
brodorol” - “indiaid cochion” fy 
mhlentyndod i, eu herlid. 
   Gwelsom y bual (neu’r bison) hynafol eu 
pryd a gwedd yn pori’n hamddenol ar fin y 
ffordd. Gwelsom yr eirth a’r eryrod yn eu 
cynefin. Gwelsom y banc y bu i Butch 
Cassidy a’i ffrindiau, y “Wild Bunch” ddwyn 
$7000 ohono yn 1896 ym Montpelier, Idaho, 
a hynny yn union wedi iddo gael ei ryddhau 

o’r jêl am droseddau tebyg. 
   Gwelsom dŷ hela Buffalo Bill ar gyrion 
Parc Yellowstone, a dilynasom ei hanes yn 
yr amgueddfa mewn tref fechan a sefydlodd 
yn 1895 a’i galw’n Cody. Yn wir mae Parc 
Cenedlaethol ac argae wedi ei enwi ar ei ôl 
yn ogystal. Dywedir iddo ladd 4282 o fual 
mewn cyfnod o ddeunaw mis rhwng 1867 ac 
1868! Bu ei sioeau cynhyrfus, “Buffalo 
Bill’s Wild West”, ar deithiau ym Mhrydain 
ac Ewrop, gan ymweld â nifer o leoliadau 
yng Nghymru yn 1903 a 1904.  
   Gwelsom gerfluniau arlywyddol 
gorffenedig Mynydd Rushmore gyda’r nos 
ac yng ngolau dydd - gan nodi natur 
wladgarol / filwrol y seremoni o hebrwng y 
“sêr a’r streipiau” i’w gwely am y nos. 
   Gwelsom gerflun anorffenedig Crazy 
Horse ar y Bryniau Duon, rhyw 17 milltir o 
safle’r arlywyddion.  
   Diwedd y daith i ni oedd Rapid City, neu 
“Dinas y Dŵr Cyflym” yn iaith ddisgrifiadol 
y Lakota (un o dylwythau’r Sioux). Gelwir y 
ddinas yn ogystal yn “Ddinas yr 
Arlywyddion” oherwydd yma, ar gorneli 
strydoedd canol y dref, y gwelir cerfluniau 
efydd llawn maint o holl arlywyddion yr 
Unol Daleithiau, cynllun a gyflawnwyd 
rhwng 2000 a 2010. 
   Mae’r ddinas wedi ei lleoli ym Mryniau 
Duon Dakota (mae’r cyfeiriad at “Black 
Hills of Dakota” siŵr o fod yn gyfarwydd i 
nifer o’r darllenwyr), ac mor ddiweddar ag 
1980 fe ddyfarnodd Uchel Lys yr Unol 
Daleithiau fod Llywodraeth Ffederal y wlad 
wedi “dwyn yn anghyfreithlon” y Bryniau 
Duon oddi ar genedl y Sioux yn ystod y 19eg 
ganrif, ac y dylid talu iawndal am y drosedd. 
Hyd heddiw, ar fater o egwyddor, mae’r 
Sioux wedi gwrthod yr arian, ond yn hytrach 
yn mynnu y dylid dychwelyd y tir a gipiwyd 
yn ôl i’w cenedl. 
   Mewn siop yn y dref cefais afael ar lyfryn 
bychan o “Fyfyrdodau gyda’r Lakota”, a 
dyma aralleiriad o un o’r myfyrdodau rheini 
sy’n ein hatgoffa am ymlyniad y llwythau 
i’w tiriogaeth a phwysigrwydd y tir i’w 
bodolaeth, neges sydd yr un mor berthnasol i 
ni heddiw ar gyrion y Garth:- 
 

I’r Fam Ddaear dda 
cynigiwn i ti’r bibell* hon 

gan gydnabod ein bod yn ddibynnol arnat, 
fe gerddwn, ac eisteddwn a chwarae, 

fe wylwn a dioddef poen, 
ac fe gawn chwerthin a mwynhad 

ar dy fynwes. 
Fe’n bwydir gan y pethau rheini 

Sy’n cynnal ein bywydau, 
Y bwyd a gynhyrchi, 

Y perlysiau sydd â rhan annatod 
O’n cadw ni’n iach. 

Bendithia’r nentydd a’r mynyddoedd, 
Y coed, y gwair, y prysgwydd, 

Y cyfan a roi’r o’th fynwes. 
Ysbryd Nerthol, bendithia ein Mam Ddaear 

Fel y gall ein pobl barhau i fyw 
Mewn cytgord a natur. 

 
*Mae gan bob llwyth ei “Bibell 
Sanctaidd” (pibell heddwch y ffilmiau 
cowbois ers talwm!) eu hunain, ac fe’i 
gwarchodir a’i throsglwyddo o genhedlaeth i 
genhedlaeth.     

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.bethlehem.cymru 
Hefyd ar trydar (twitter) @gwebethlehem. 

mailto:elen.phillips@amgueddfacymru.ac.uk
mailto:llangrannog@urdd.org
http://www.bethlehem.cymru
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Medi 

i gyrraedd erbyn 

1 Awst 2018 
 

Y Golygydd  

Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 

CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.com  

 

Tafod Elái ar y wê 
http://www.tafelai.com  

 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 

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 

CLWB Y 
DWRLYN 

 

Taith i Went 
 

Dydd Sadwrn,  
7 Gorffennaf 

 
Manylion:  029 20890040 

Pontypridd 

12fed o Orffennaf – 6.00yh 
 

Glyn Hughes 
yn arwain taith gerdded 
o dafarn Brynffynnon, 

Llanwynno 
  

gyda swper wedyn 
 

Rhagor o fanylion:   

01443 485272                            

Argraffwyr:   

Copyprint Wales 
Trefforest 

www.copyprintwales.co.uk 

Ymweliad â Stiwdio 
Anthony Evans yn 

Treganna  
Swper i ddilyn 

  
Gorffennaf 11eg 

 

Gwybodaeth bellach: 02920890979 

CANOLFAN  
SHALOM 

 
Mae Capel Salem, Tonteg, yn dechrau 
gweithgaredd newydd i groesawu pawb 
sy'n angen lle saff i gael paned mewn 
cwmni pobl eraill, neu jyst i fod! Bydd y 
Ganolfan Shalom ar agor yn y capel bob 
bore Sadwrn rhwng 11 a 1 o'r 15fed o 
Fedi ymlaen. I wybod mwy, cyslltwch â'r 
gweinidog Rosa Hunt ar 07807893373, 
neu  revdrosa@gmail.com.  
 
Croeso cynnes i bawb. 

Noson Lawen 
 

31 Hydref ac 1, 2, 3, Tachwedd - 
bydd Cwmni Da yn recordio 4 

rhaglen o'r gyfres deledu  
NOSON LAWEN  

yng Nghanolfan Garth Olwg. 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd  

 

Beth bynnag a ddywedir am ddeunydd 
Llywodraeth Cymru rwy’n barod iawn i 

leisio fy niolch am y cyhoeddiad Advances 

Wales, a ddaw i’m cartref bob chwarter am 

ddim. Mae’n gyfnodolyn lliwgar, yn raenus 

ei ddiwyg ac yn taflu goleuni ar feysydd 

ymchwil a datblygiad mewn sefydliadau ar 

draws Cymru mewn amrywiol 

ddisgyblaethau yn y gwyddorau. Mae’r 

cyfan, yn y ddwy iaith, ar ffurf disgrifiadau 

cryno a digonol i ennyn diddordeb 

darllenwyr arbenigol, ond hefyd yn rhoi 

blas i’r sawl sy’n ymddiddori’n gyffredinol 

yn y gwyddorau cyfoes. Ceir manylion 

cyswllt ar gyfer pwy bynnag a garai wybod 

mwy. 

   Dyma bigion o gyfrol Gwanwyn 2018. 

Mae’n brofiad cyffredin i ni ddefnyddio 

labeli, sticeri ac arwyddion lle mae haenen 

o ddeunydd papur ar gefn y sticer. Rhaid 

tynnu’r gefnlen, gan amlygu ochr ludiog y 

sticer cyn ei osod yn gadarn ar ryw 

wrthrych, megis ffenestr, drws neu lyfr. 

Beth sy’n digwydd i’r gefnlen sy o 

ddeunydd yn cynnwys silicon? Mae’n cael 

ei thaflu i’r bin sbwriel. Yn y cartref, bach 

o wastraff yw hyn, ond mewn diwydiant 

mae’n sylweddol iawn. Mae cwmni yn 

Abertawe, Techlan, yn datblygu modd i 

arbed y gwastraff costus hwn.  

   Ym Mhrifysgol Aberystwyth mae 

ymchwil yn cael ei chynnal i greu rhannau 

o gamera o ansawdd uchel iawn, i’w osod 

ar y crwydryn fydd yn teithio ar wyneb y 

blaned Mawrth yn y fenter yn 2020. 

   Mae’r sefydliad ymchwil niwclear 

cyntaf yng Nghymru wedi agor ym 

Mhrifysgol Bangor. Mae hyn yn rhan o 

raglen Sêr Cymru a anelir at ddenu 

ymchwilwyr o’r radd flaenaf i Gymru. 

Oes awydd gwybod mwy arnoch? 

Holwch am gael eich copi personol o 

Advances Wales trwy godi’r ffôn at 

Jennifer Clark (03000 61 6040) neu trwy 

fynd at innovations@gov.wales 

   Bydd cyfarfod cyntaf ein tymor 

newydd ar Fedi 17eg. Croeso i bawb.   

mailto:revdrosa@gmail.com
mailto:innovations@gov.wales
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Ysgol Evan James  Ysgol Tonyrefail 

‘Sbardun Ton ’ 
Llongyfarchiadau mawr i dîm Blwyddyn 6 ar 
ddod yn ail yng nghystadleuaeth y slalom 
wrth  rasio car ‘goblin’ o dan ofalaeth 
Greenpower. Roedd disgyblion blwyddyn 6 
wedi adeiladu’r car sef ‘Sbardun Ton’ gyda 
help Mr Holland gofalwr yr ysgol  a Miss 
Hughes,  fel rhan o’u prosiect STEM.  Diolch 
yn fawr i bawb am eu holl ymdrech eto eleni!  
Cafwyd Sadwrn prysur yn Renishaw yn rasio 
yn erbyn ceir ysgolion eraill o dde Cymru a 
Lloegr. 

 
Sioe Meithrin a Derbyn 
Cafwyd perfformiad hyfryd gan blant y 
dosbarth Meithrin a Derbyn  ar y thema ‘Y 
Traeth’. Roedd yr actio yn fendigedig ac 
roedd pawb yn morio canu. Diolch yn fawr 
i’r holl staff am eu gwaith caled yn paratoi’r 
sioe ac i’r plant am y perfformiad  llawn 
hwyl!  
 

Dathlu Wythnos Bwyta’n Iach 
Bu’r plant yn y gwahanol ddosbarthiadau 
wrthi  yn brysur yn dathlu wythnos Bwyta’n 
Iach drwy gynnal nifer o weithgareddau 
amrywiol i hybu’r ffaith fod bwydydd iach yn 
flasus!  

Sioe Blwyddyn 3 a 4 
Diolch i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 am eu 
sioe hwyliog a oedd wedi ei seilio ar Gwpan 
y Byd - gydag ymddangosiad annisgwyl gan 
dîm pêl-droed Cymru a enillodd y 
twrnament! Roedd yn hyfryd gweld y plant 
yn perfformio ar lwyfan y Savoy mewn modd 
proffesiynol iawn. 
 
Soccer Aid 
Fel rhan o’u gwaith ‘Sgleinio’r Sgiliau’ ar 
thema Cwpan y Byd  penderfynodd y Cyngor 
Ysgol i gefnogi elusen Soccer Aid. 
Cyfrannodd pawb arian am gael dod i’r ysgol 
yn gwisgo cit pêl droed, ac fe gasglwyd 
£111.30. Diolch yn fawr i ddisgyblion 
Blwyddyn 6 am helpu dosbarthiadau'r 
Cyfnod Sylfaen i ymarfer eu sgiliau pêl 
droed. 
 
Diogelwch y Ffordd 
Mae disgyblion Blwyddyn 2 wedi bod yn 
derbyn gwersi diogelwch y ffordd.  Diolch yn 
fawr i Matthew am eu hyfforddi a’u helpu i 
gadw’n saff. 
 
Rhieni Newydd 
Cynhaliwyd cyfarfod i groesawu rhieni 
newydd y plant fydd yn dechrau yn y 
dosbarth Meithrin ym mis Medi. Braf iawn 
oedd gweld wynebau cyfarwydd yn eu mysg 
gan fod  nifer fawr ohonynt yn gyn 
ddisgyblion. Roedd yn y hyfryd eu croesawu 
yn ôl i’r ysgol unwaith eto. 
 
Sioe Caryl a Dafydd Radio Cymru 2 
Braf iawn oedd gwrando ar Ella Welsh yn 
siarad mor dda ar raglen radio Caryl a Dafydd 
ar radio Cymru 2. Diolch yn fawr iawn iddi 
am gynrychioli’r ysgol ar eu slot ‘gorffen y 
frawddeg’. 
 
P.C.Lloyd 
Daeth P.C.Lloyd i’r ysgol i gynnal gweithdy 
gyda disgyblion Blwyddyn 6 am beryglon 
cyffuriau ac am beryglon y rhyngrwyd. 
Diolch iddo am rannu negeseuon pwysig 
iawn gyda’r plant. 
 
Traws Gwlad yr Urdd 
Diolch yn fawr i’r holl ddisgyblion wnaeth 
gymryd rhan yng nghystadleuaeth Traws 
Gwlad yr Urdd yn ddiweddar.  Roedd pawb 
wedi ymdrechu’n galed ac wedi mwynhau’r 
profiad. 

Mwynhau bwyta'n iach 

Fe aeth blwyddyn 5 i Langrannog am y 

penwythnos. Cawsant lawer o hwyl wrth 

wibgartio, sgio, dringo, rhaffau uchel, mynd 
ar y cwads, marchogaeth a hyd yn oed mynd 

am dro i’r traeth i fwynhau hufen iâ! 

Mae pawb wedi bod yn cadw'n heini a dysgu 

am sut i fod yn iachus yn ystod ein wythnos 
iachus. Daeth y plant i’r ysgol gyda’u beiciau 

a mwynhau prynhawn o feicio ar iard yr 

ysgol. Yn ogystal aethom draw i barc 

Ynysangharad i gael blâs ar y chwaraeon 

newydd Footgolff,  am fore o hwyl! 

 

Mae’r Urdd wedi bod yn brysur yn hyfforddi 
blynyddoedd 3 a 4 sut i chwarae tenis. 

Cawsom ddiwrnod penigamp yn y parc yn 

cystadlu mewn gemau tenis yn erbyn Heol y 

Celyn, Garth Olwg a Pontsionorton. 
 

Llongyfarchiadau i’r tîm rhedeg aeth draw i 

Ysgol Llanhari i gystadlu yn nhrawsgwlad yr 

Urdd.   

 
Llongyfarchiadau enfawr i Joseff Edwards, 

disgybl Bl 6 sydd wedi arwyddo cytundeb 

gyda Cardiff City.  Gareth Bale y dyfodol - 

pob lwc i ti Joseff! 
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Ysgol 
Creigiau  

Eisteddfod yr Urdd 

Yn ystod hanner tymor, 

aeth disgyblion yr ysgol i 

gystadlu yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd yn 

Llanelwedd. 
Perfformiodd Elain, 

Dosbarth 2, (Llefaru dan 

8) a Ffion, Class 6 

(Llefaru i ddysgwyr 

Blwyddyn 5 a 6) yn wych. Daeth Hannah, 
Class 4, yn gyntaf ar y dydd Llun a daeth y 

Grŵp Llefaru i Ddysgwyr yn ail ar y dydd 

Mawrth. Llongyfarchiadau i bob un a fu’n 

cystadlu. 

‘Gig Wigwam’ 

Cynhaliwyd prynhawn go arbennig ym 
Mhlasmawr yn ddiweddar pan aeth 

disgyblion Dosbarth 6 i yno i gymdeithasu 

trwy gyfrwng y Gymraeg gyda disgyblion 

eraill o ysgolion y clwstwr. Cymeron nhw ran 

mewn amrywiaeth o weithgareddau ac ar 
ddiwedd y prynhawn cawsant ‘gig’ gan fand 

Plasmawr ‘Wigwam’. Roedd hi’n hyfryd 

gweld dau gyn-ddisgybl yn aelodau’r band - 

Daniel a Gruff. Roedd Dosbarth 6 wrth eu 
boddau - diolch Wigwam! 

 
Y Criw Mentrus 

Rhai wythnosau yn ôl, aeth pedwar disgybl o 

Flwyddyn 4 a 5 i Neuadd y Gweithwyr ym 

Mlaenafon i gynrychioli’r ysgol yng 

nghystadleuaeth Ysgolion Cynradd ‘Y Criw 

Mentrus’. Cafodd Sam, Max, Harriet ac Ava 
gyfle i arddangos y gwaith ardderchog 

gwnaethpwyd yn yr ysgol yn ystod ein 

wythnos Fentergarwch i entrepreneuriaid 

blaenllaw. Cawsant eu gwobrwyo gyda’r 

Fedal Aur am gynnyrch arloesol - gwych!  

Ymwelwyr o Ffrainc 

Roedd yn bleser cael croesawi  22 o 

ddisgyblion a 5 oedolyn o ysgol fach yn 

Aunac, Charente i’n hysgol ni’n ddiweddar. 

Trefnodd Mrs Pritchard eu hymweliad yn 

dilyn cyfathrebu rhwng disgyblion Dosbarth 5 
a 6 a’r disgyblion o Ffrainc. Mwynheuon nhw 

ymweld â llawer o ddosbarthiadau yn y 

prynhawn a chymeron nhw ran yn y 

cyfarfodydd Eco a Chyngor Ysgol ar ôl ysgol. 

Gyda’r nos, fe gynhaliwyd parti arbennig i'w 
croesawu i'r ysgol. Gwahoddwyd disgyblion o 

Class 5 a 6 a Dosbarth 5 a 6 hefyd. Cafodd 

pob un ohonynt amser gwych yn cwrdd â 

ffrindiau newydd a’n gwylio Iestyn a Morus 
(dau gyn-ddisgybl) yn clocsio. Fe ddysgon 

nhw hefyd ddawns werin draddodiadol! Am 

hwyl!  

 
Cwpan Sialens Ewrop 

Roedd cyffro mawr yn ein gwasanaeth ysgol 

pan ddaeth Mr Danny Wilson, Prif 

Hyfforddwr Gleision Caerdydd (ac yn 
bwysicaf oll, tad Ella yn Dosbarth 2), â 

Chwpan Her Ewrop i ddangos. Curodd 

Caerdydd dîm Caerloyw yn ystod munudau 

ola’r gêm o 31-30 i gael eu coroni yn 

Bencampwyr Cwpan Her Ewrop. Diolch yn 
fawr am ddod â'r cwpan i ddangos i ni Mr 

Wilson ac am ateb cymaint o’n cwestiynau! 

Arddangosfa Gelf  
I'r Byw 

- o'r Ysgwrn i Tiger Bay 
 
Arddangosfa newydd Rhodri Owen ydi I’r 
Byw sydd newydd gychwyn teithio Cymru, 
ac i’w gweld ym mhrif gyntedd Canolfan y 
Mileniwm, yn Eisteddfod Genedlaethol 
Caerdydd, ddechrau Awst, ac wedyn yng 
Nghrefft yn y Bae tan 22ain Medi. 
   Yn fwy adnabyddus fel saer Cadair 
Eisteddfod Genedlaethol 2017, yma mae 
Rhodri yn cyfuno ei brofiad o greu dodrefn 
crefft-llaw gyda’i gefndir celf, gan 
ddefnyddio ei ddodrefn fel darnau celf a 
chanfasau glân. 
   Cydweithiodd Rhodri gydag 8 artist gwadd 
ac 8 o grwpiau o wahanol gefndiroedd ar 
draws Cymru ar gyfer yr arddangosfa - 
gyda’r grwpiau 
yn gosod eu 
stamp unigryw 
eu hunain ar y 
“canfasau”.  
   Gwnaed dau 
o’r darnau yng 
Nghaerdydd 
wrth i grwp o 
elusen Hafal 
ymgynnull yn 
Sain Ffagan, ac 
aelodau un o hen deuluoedd y dociau ddod at 
ei gilydd yn y Bae, i gydweithio efo Rhodri 
a’r artistiaid gwadd.  
   Wedi eu marcio, lliwio, tyllu, llosgi neu’u 
datgymalu cafodd dodrefn “newydd-anedig” 
Rhodri eu trawsnewid mewn ffyrdd gweledol 
annisgwyl, gan fynegi sut mae profiadau 
bywyd heddiw – llawenydd, trallod, 
etifeddiaeth ac amgylchedd yn gadael eu hôl 
arnom i gyd. 
   Bydd yr arddangosfa, sydd hefyd yn 
cynnwys dodrefn gwreiddiol Rhodri, yn 
newid ar ei thaith gan cynnig cyfleon newydd 
– yn arddangosfa fyw!     
   Mae I’r Byw yn gynhyrchiad mewn 
partneriaeth ag wyth oriel a sefydliad, gan 
gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol, gyda 
chefnogaeth ariannol Cyngor Celfyddydau 
Cymru, Y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth 
Cymru.  
   Gellir gweld mwy o’r hanes, lluniau a 
manylion y daith ar calongron.com/ir-byw. 
 

Seremoni Wobrwyo 

Eleni, mae tri disgybl wedi cynrychioli’r 

ysgol yn llwyddiannus fel rhan o garfan 
Rygbi Ysgolion Caerdydd. Mewn seremoni 

wobrwyo yn ddiweddar, derbyniodd Huw, 

Dosbarth 6, Matthew a Frazer, Class 6, Gap 

Ysgolion Caerdydd 2017- 2018. Gwych 

fechgyn! 

Gweithdy Diogelwch Haul 

Gyda’r holl dywydd poeth diweddar, roedd  

yn amserol iawn i ni allu croesawu 

Swyddogion Gwyddoniaeth Gofal Canser 

Tenovus i'r ysgol i gyflwyno gweithdai 

Diogelwch Haul i ddisgyblion y Dosbarth 

Derbyn hyd at Flwyddyn 6. Cafodd y 

disgyblion hwyl yn dysgu am sut i ddiogelu 

eu hunain rhag cael eu niweidio gan belydrau 

cryf yr haul. Roedd yn hynod ddiddorol ac o 

gymorth i bob un ohonom. 
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Garth Olwg 

Gala Nofio 

Llongyfarchiadau i Begw, Ethan a Samson 

am gymryd rhan yn y gala nofio dros y 

penwythnos. Llongyfarchiadau i Samson am 

ennill dau dlws ‘Best in age boys’ ac ‘IM 

progression award boys 8/9’. Da iawn chi! 

Gelli Gandryll 

Mwynheuodd grŵp o blant o flynyddoedd 5 a 
6 drip i Gelli Gandryll gyda phlant o’r 

clwstwr. Cawsant gyfle i wrando ar sawl 

bardd ac awdur, a phrynu llyfr o’u dewis ar 

ddiwedd y dydd. 

Ymweliad gan y Frigâd Dân 

Diolch i’r Frigâd Dân am ymweld â phlant y 

Meithrin / Derbyn yn ddiweddar. 

Traws Gwlad 

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu yng 
nghystadleuaeth traws gwlad yr Urdd. 

Llongyfarchiadau arbennig i Ioan Leyshon a 

ddaeth yn gyntaf yn y ras i fechgyn blwyddyn 

5. 

Wythnos Eco 

Diolch i Mrs Spanswick a’r Cyngor Eco am 

drefnu nifer o weithgareddau ar gyfer ein 

hwythnos Eco. 

Plant blwyddyn 3 a 4 yn holi busnesau lleol 

am y ffordd maent yn ailgylchu.  

Y pwyllgor Eco a helpwyr eraill yn brysur yn 
edrych am becynnau bwyd di-blastig, rhoi 

dŵr i’r llysiau a sicrhau bod athrawon yn 

diffodd y golau! 

 
Gymnasteg 

Llongyfarchiadau i Chloe 

McKay (Bl 3) sydd wedi 

ei dewis i sgwad 
Gymnasteg Artistig 

Cymru 

 
Cyngor Ysgol 

Da iawn i Ellis, Osian, Eve ac Eva am 

gynrychioli’r Cyngor Ysgol heddiw yn eu 

cyfweliad â Mr Edwards - Pennaeth yr Ysgol 

Gyfun. Diolch hefyd i blant CA2 am eu 
mewnbwn yn meddwl am gwestiynau 

synhwyrol a phwysig i’w gofyn am ddyfodol 

yr Ysgol. 

Pêl-rwyd 

Llongyfarchiadau mawr i Freya Scofield a 
Maddison Evan am gael eu dewis i chwarae 
yn nhîm pêl-rwyd yr ysgolion clwstwr. 

Pêl-droed 
Llongyfarchiadau i Ioan 

Leyshon a Jaxon 

Humphreys (bl5) am gael 

eu dewis i garfan pêl-droed 

RhCT. 
 
Rygbi 

Llongyfarchiadau i 
Harrison Thomas (bl 5) am 

chwarae i dîm rygbi 

ysgolion Pontypridd y 

flwyddyn yma. 

Ysgol Gymraeg 
Castellau 

Cafodd criw o’r Adran Iau brofiad arbennig 

wrth dreulio diwrnod bythgofiadwy yng 
Ngŵyl Lyfrau Gelli Gandryll yn Hay-on-

Wye. Cawson gyfle i grwydro’r maes, 

mynychu gweithdai darllen a chyfarfod ag 

awduron enwog cyn cael  sgwrs a ffoto gyda 

Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Addysg.  Gyda’u dychymyg wedi tanio 

dyma awduron y dyfodol, pwy a ŵyr? 

 

Er mwyn cyfoethogi gwaith thema blwyddyn 
3 a 4 ar Affrica roedden ni’n ddiolchgar iawn 

i ddau o ffrindiau Ysgol Castellau, Mr Craig 

Owen a Mr Hughes am roi o’u hamser i 

siarad gyda’r disgyblion am eu profiadau. 

Bu’r ddau yn byw ac yn gweithio yn  Affrica 
a chafodd ein disgyblion gyfle i holi 

cwestiynau a gweld cyfoeth o artiffacatau a 

lluniau diddorol.  

Roedd tipyn o gyffro wrth i flynyddoedd 3 a 
4 baratoi ar gyfer eu penwythnos yn 

Llangrannog. Gyda nifer sylweddol o’r plant 

yn mynd i ffwrdd o’r cartref am y tro cyntaf 

roedd rhieni a phlant yn brwydo’r dagrau 

wrth i’r bws adael am Geredigion. Ar ôl 
tridiau o hwyl a phrofiadau oes gyda’u 

ffrindiau daeth criw o blant blinedig â 

mynydd o olch nôl i’r Beddau’n saff. Diolch 

i’r athrawon am roi eu penwythnos i’r plant. 

Diolch i’r Cyngor Ysgol am drefnu ‘Diwrnod 

Beicio’  i’r ysgol gyfan. Bu disgyblion 

ifancaf a hynaf yr ysgol yn mwynhau cyfle i 

ymarfer eu sgiliau trwy gydol y dydd er y 
glaw. Da oedd gweld pob un disgybl yn 

gwisgo helmed ac yn dangos ymwybyddiaeth 

gadarn o ddiogelwch personol a pharch tuag 

at feicwyr eraill. 

Y Pwyllgor yn llwytho fan ‘Rags to riches’. 

Diolch i bawb oedd wedi cyfrannu 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg 

Ysgol Iach 
Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn 
gweithio tuag at gyfnod 3 ysgolion iach. Fel 
rhan o’r wobr rydym wedi cynnal clybiau ‘Fit 
bit’ a chlwb ymarferol bwyta’n iach.  Rydym 
hefyd wedi sefydlu a hyfforddi grŵp ym 
mlwyddyn 10 i fod yn Fentoriaid Gofal i roi 
cynhaliaeth i ddisgyblion iau’r ysgol.  Mae’n 
bleser gennym gyhoeddi bod Ysgol Gyfun 
Garth Olwg wedi llwyddo derbyn cyfnod 3 
ysgolion iach.  Rydym yn edrych ymlaen at 
yr her o weithio tuag at gyfnod 4 ble byddwn 
ni’n canolbwyntio ar Feddyliau Iach. 
 
Cwis WelshWise y Gymdeithas 
Ddaearyddol 
Anrhydedd mawr ydoedd i gael 
cynrychiolaeth yng nghwis y Gymdeithas 
Ddaearyddol a gynhaliwyd yn Ysgol 
Ddaearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol 
Caerdydd. Roedd y cwis yn gyfle i Harry 
Crook, Jenna Hill, Brychan Lewis, Ella 
Minas, Steffan Thomas a Tom Wintle  
arddangos eu gwybodaeth, dealltwriaeth a 
sgiliau daearyddol yng nghyd-destun pynciau 
cyfoes a materion byd eang a lleol. Roedd 
safon y gystadleuaeth yn eithriadol o uchel ac 
mae’n fraint nodi y daeth ein timau yn ail a 
thrydydd. 

Chwaraeon 
Llongyfarchiadau i dîm 6 pob ochr pêl-droed 
Blwyddyn 7 am ddod yn ail ym 
mhencampwriaeth y Sir ddydd Gwener 
ddiwethaf. 

Llongyfarchiadau i Freya 
Williams, Blwyddyn 10 sydd 
wedi’i dewis i gynrychioli 
merched pêl-fasged Cymru o 
dan 16 ym 
Mhencampwriaethau 
Ewropeaidd FIBA ym 

Moldova ym mis 
Gorffennaf. 
   Da iawn i Lewis Hill, 
Blwyddyn 7 a wnaeth ennill 
chwaraewr pêl-droed y 
flwyddyn i Lanilltud 
Faerdref o dan 12 yn ogystal 
ag ennill gwobr chwaraewr y 
flwyddyn gan reolwyr a 
hyfforddwyr ysgolion 
RhCT. 

   Llongyfarchiadau i ferched iau’r ysgol ar eu 
llwyddiant yng nghystadleuaeth Rygbi 
Cyffwrdd De Ddwyrain Cymru.  Llwyddodd 
tîm merched Blwyddyn 9 i ddod yn fuddugol 
a daeth Blwyddyn 7 ac 8 yn drydydd.  
 
Llongyfarchiadau i dîm athletau Blwyddyn 7 
a gystadlodd yn frwd yng nghystadleuaeth y 
sir yn Aberhonddu. Daeth tîm y merched yn 
gyntaf yn y sir yn y ras gyfnewid; Rhianna 
Bryant yn ail yn y naid uchel; Anna Halliday 
yn ail yn y 200m a Cari Maidment yn 3ydd 
yn yr 800m. 

Eisteddfod yr Urdd 
Llongyfarchiadau mawr i 
Kai Easter am ddod yn 
fuddugol yn y Ddawns 
Ddisgo/hip-hop/stryd 
unigol Blynyddoedd 7-9 
yn yr Eisteddfod yn 
Llanelwedd ac i Lauren 
Mogford, Charla Grace a 
Tom Kemp am ddod yn 
3ydd yn yr ymgom hŷn.  
Roedd hi hefyd yn bleser i 
weld Tom Kemp yn 
fuddugol mewn 
cystadleuaeth siarad cyhoeddus Prifysgol 
Abertawe yn dadlau o blaid ynni niwclear. 

   Oddi ar y llwyfan llwyddodd Lowri 
Williams ac Aeronwy Withers i ddod yn 
gyntaf a Lauren Holmes a Niamh Davies i 
ddod yn 3ydd yn adran Celf a Chrefft yr 
Urdd.

Neges Ewyllys Da’r Urdd 
Ar ôl i griw Morgannwg Ganol gyfansoddi, 
cynhyrchu a chyflwyno Neges Heddwch ac 
Ewyllys Da’r Urdd eleni yn y Cynulliad ac ar 
lwyfan yr Eisteddfod, cafon ni’r cyfle i 
ymweld â Gŵyl y Gelli i gwrdd â Chelsea 
Clinton a oedd yn gwneud cyflwyniad a 
chyfweliad am ei llyfr newydd “She 
Persisted” yn ogystal ag Alex Jones. Ges i ac 
Ella’r cyfle i gwrdd â Chelsea cyn y 
cyflwyniad i esbonio a rhannu pwrpas ac 
effaith y Neges a’r Urdd fel mudiad! Gan 
Ethan Williams, Blwyddyn 13. 

Diwrnod Pontio Blwyddyn 6 - 
Celfyddydau’r Garth 
Bu blwyddyn 6 ein clwstwr yn rhan o 
ddiwrnod pontio ddydd Iau 28ain o Fehefin. 
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 y cyfle i fod 
gyda'r athrawon Celfyddydau Mynegiannol 
trwy'r dydd i baratoi ar gyfer arddangosfa a 
pherfformiad yn y nos i'w rhieni. Bu'r 
disgyblion yn brysur iawn yn ymarfer canu a 
dawnsio i 'Anthem Garth Olwg', cynllunio a 
chreu bathodynnau a pheintio portreadau 
lliwgar gan ddefnyddio'r dechneg llinell ddi-
dor. Cawsant hefyd gyfle i greu cerflunwaith 
allan o wifren a chael y cyfle i ddefnyddio 
peiriant gwnïo trwy ddefnyddio'r dechneg 
llaw rydd. Mi oedd y dydd yn un 
llwyddiannus gyda disgyblion yn dangos 
balchder ac yn agored i'r her. Da iawn chi! 
Fel athrawon Celfyddydau'r Garth rydym yn 
edrych ymlaen at ein cwricwlwm 
Celfyddydau Mynegiannol fydd yn cael ei 
addysgu ym mis Medi. 
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Ysgol Llanhari 

Noson Agored  

Hyfryd oedd gweld neuadd yr adran 

uwchradd dan ei sang nos Fercher yr 20fed o 

Fehefin wrth inni groesawu darpar 

ddisgyblion a rhieni blwyddyn 5 yr ysgolion 

clwstwr. Am y tro cyntaf erioed, pleser oedd 
croesawu disgyblion blwyddyn 5 Llanhari i’n 

plith. Roedd yn gyfle gwych i bawb fwynhau 

taith o gwmpas yr ysgol yn cyfarfod staff a 

disgyblion ac yn cael blas ar amryw o 

weithgareddau. Ar y 14eg o Fehefin 
cynhaliwyd noson arbennig i ddarpar rieni'r 

adran feithrin gan y Pennaeth Mrs Phillips a 

Mrs Ffion Richards (Pennaeth Cynorthwyol). 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i gyd i 
Deulu Llanhari yn y dyfodol agos. 

Mwynhau yn Eisteddfod yr Urdd 

Bu’n dridiau brwd o gystadlu i ddisgyblion 

yr adran uwchradd yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol ar ddiwedd Mai ar faes y Sioe 

yn Llanelwedd. Dathlwyd sawl perfformiad 
gwych gan y côr iau, y côr hŷn, y dawnswyr 

creadigol, Alys, Elis, Celyn L, Celyn H, 

Marged, Lewis ac Elin ac mae’n rhaid 

llongyfarch y dawnswyr – Aimee, Carys, Rio 

ac Alys ar ennill yr ail safle ar y llwyfan. 
Diolch yn fawr i Aimee am hyfforddi yn y 

clwb dawns ar hyd y flwyddyn. Enillodd 

Mali Lloyd, Elis Rees a Catrin Pressley 

wobrau Drama a Chelf yn y Genedlaethol yn 

ogystal. Llongyfarchiadau i chi gyd! 
Caerdydd a’r Fro yn 2019 amdani nesaf! 

 

Archarwyr yr adran gynradd 

Pleser oedd croesawu rhieni a ffrindiau i 

bnawn coffi yn y Cyfnod Sylfaen cyn y 

Sulgwyn er mwyn dathlu’r ffaith bod y 

disgyblion wedi bod yn dysgu am archarwyr. 

Cafwyd cyfle i berfformio a dangos eu gwaith 
cyn mwynhau paned a bisgedi a baratowyd i’r 

ymwelwyr! Mae’r disgyblion wedi bod wrth 

eu bodd yn dysgu am archarwyr ac ystyried y 

gwahanol fathau posib o arwyr. Fel rhan o’r 

thema gwahoddwyd nifer o ymwelwyr i’r 

ysgol ac yn eu plith, heddwas a dyn tân. 

Neges Ewyllys Da yr Urdd 2018 

Disgyblion o ranbarth Morgannwg Ganol a 

luniodd y neges eleni ac fe recordiwyd rhai 
ohonynt yn ei darllen ar ddechrau Tymor y 

Pasg yn yr ysgol. Ym mis Mai cawsant gyfle i 

gyhoeddi y Neges yn y Senedd yng nghwmni 

y Prif Weinidog, Carwyn Jones. Mae’r neges 

yn un amserol dros ben ac yn berthnasol i holl 
ieuenctid Cymru a’r byd. Darllenwyd y neges 

yn dair ieithog mewn gwasanaeth arbennig yn 

Llanhari a hyfryd oedd croesawu Jordan a 

Leon o’r Urdd i rannu hanes llunio’r neges 

gyda ni. Llongyfarchiadau Beca E, Beca H, 
Marged ac Elis am fod yn rhan o’r gwaith 

arbennig yma. 
 

Ysgol Arloesol Dyfodol Llwyddiannus  

Mae’n gwaith fel ysgol arweiniol yn parhau 

ac rydym wedi bod yn cynllunio ac arbrofi â 
mwy o brosiectau o fewn y Maes Dysgu a 

Phrofiad Iechyd a Lles. Yn ystod mis Mehefin 

bu criw o ddisgyblion blwyddyn 7 yn 

cynllunio, paratoi ac arwain diwrnod lles 

gyda dosbarthiadau Cnocell y Coed a 
Tylluan. Cynhaliwyd sesiynau ar beth yw 

ffrind da, darllen iaith y corff, meddwlgarwch 

a gwydnwch. Profiad gwych i bawb! 

Llwyddiant chwaraeon yn yr adran 

gynradd 

Bu cryn ddathlu ym mis Mehefin yn yr adran 

gynradd pan lwyddodd tîm criced Cnocell y 

Coed i ddod yn ail yng nghystadleuaeth y 
fowlen ym mhencampwriaeth criced yr Urdd. 

Da iawn chi a diolch i Mr Rivers am 

hyfforddi! Yr wythnos flaenorol, bu 

disgyblion Cyfnod Allweddol Dau yn 
cystadlu yng nghystadleuaeth trawsgwlad yr 

Urdd. Cafwyd cryn lwyddiant gyda Gwenlli, 

Medi, Harrison a Harri yn serennu! 
 

Timau Athletau yr adran uwchradd 

Llongyfarchiadau i aelodau tîm bl8&9 ar eu 
perfformiad ym mhencampwriaethau sirol 

Rhondda Cynon Taf yn ddiweddar. 

Llwyddodd bechgyn blwyddyn 8 i gyrraedd 

rownd derfynol y ras gyfnewid a braf oedd 

gweld ymroddiad a brwdfrydedd pob aelod 
o’r tîm. 

Dymuniadau gorau 
Ar ddiwedd y flwyddyn addysgol hon, 

byddwn yn ffarwelio â rhai aelodau o staff 

gan ddiolch iddyn nhw am eu cyfraniad i 

Lanhari, ond teilwng yw cyfeirio yn 

benodol at dri aelod o staff sy'n ymddeol yn 
gynnar eleni sef Mrs Dawn 

Walters  (Bwrsar). Mrs Eleri Phillips 

(Athrawes yn yr Adran Hanes) a Mr Alun 

Evans (Arweinydd Pwnc Dylunio a 

Thechnoleg). Rhyngddynt, mae'r tri wedi bod 
yn rhan o Deulu Llanhari ers 83 mlynedd! 

Estynnwn ein dymuniadau gorau iddynt gan 

ddiolch yn fawr iawn am eu cyfraniadau 

pwysig i'r ysgol dros y blynyddoedd. 
Byddwn yn gweld eu heisiau yn fawr ac fe 

fydd hi'n rhyfedd iawn hebddynt ym mis 

Medi.  
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Clwb Rygbi Pontypridd 
- dathlu ac anrhydeddu 

Cynhaliwyd noson i ddathlu y tymor 

blaenorol yng Nghlwb Rygbi Pontypridd ar 
y 23ain o Fehefin. 

   Clwb Cefnogwyr Pontypridd oedd wedi 

trefnu'r noson, a daeth tyrfa sylweddol 
ynghyd, gan gynnwys chwaraewyr a'u 

teuluoedd, cefnogwyr a noddwyr, i ymuno 

yn y dathliadau. 

   Anrhydeddwyd nifer o chwaraewyr 
profiadol sydd yn gadael y clwb dros yr haf - 

y cefnwr Geraint Walsh, yr asgellwr Lewis 

Williams, y mewnwr Wayne Evans, y clo 
Hemi Barnes a'r blaen-asgellwr Jake 

Thomas - drwy gyflwyno iddynt grysau 

wedi eu fframio. 
   Gwnaed araith fer gan Brif Weithredwr y 

clwb, Steve Reardon, yn canmol yr 

hyfforddwyr a'r garfan am eu hymdrechion 
yn ystod y tymor, gan orffen yn y trydydd 

safle yn yr Uwchadran.  

   Roedd cyfnod heriol yn wynebu'r clwb, 

gyda newidiadau i strwythur yr Uwchadran 
y tymor nesaf yn cwtogi nifer y clybiau o un

-ar-bymtheg i ddeuddeg. Roedd CR 

Pontypridd yn barod i wynebu'r her, ac yn 
ffyddiog o barhau i lwyddo ar y lefel uchaf.  

   Uchafbwynt y noson ddathlu oedd 

cyflwyno gwobrau 'Chwaraewyr y 
Flwyddyn'. Roedd cefnogwyr y clwb wedi 

cael cyfle dros yr wythnosau blaenorol i 

bleidleisio dros eu ffefrynnau. 
   Chwaraewr y Flwyddyn 2018 oedd yr 

asgellwr Dale Stuckey. Roedd Stuckey wedi 

Ar un o ddiwrnodau poethaf yr haf 

cynhaliwyd ein Mabolgampau ar gae 

godidog yr ysgol. Cafodd disgyblion, rhieni 
ac athrawon ddiwrnod i’w gofio wrth 

gystadlu a chael hwyl yn yr heulwen braf.  

Llongyfarchiadau i’r llys buddugol, 

‘Gelynnog’.  Diolch i’r Gymdeithas Rieni ac 
Athrawon am ddarparu diodydd oer a 

‘lolipops’ i bawb!  

Ysgol 
Gymraeg 
Castellau  

(o tudalen 13) 

sgorio 13 cais yn ystod y tymor ac wedi 

gwefreiddio'r dorf gyda'i chwarae ymosodol 
beiddgar.  

   Dyfarnwyd gwobr goffa Stuart Williams 

am Flaenwr y Flwyddyn i'r blaen-asgellwr 
ifanc Morgan Sieniawski. Yn ei dymor 

cyntaf gyda'i glwb lleol, ar ôl cyfnod gyda 

Academi'r Gleision, ac hefyd wedi chwarae 

droeon i dîm dan 20 Cymru, roedd 
Sieniawski wedi disgleirio yn gyson gyda'i 

egni a'i frwdfrydedd. Roedd Sieniawski yn 

amlwg wedi creu argraff ar ei gyd-
chwaraewyr yn ogystal a'r cefnogwyr, gan 

mai ef hefyd oedd 'Chwaraewr y 

Chwaraewyr' yn dilyn pleidlais o fewn y 
garfan.  

   Dyfarnwyd gwobr 'Personoliaeth y 

Flwyddyn' i'r physio Kerry Jones, oedd yn 
gadael ei swydd wedi tair-blynedd-ar-ddeg o 

wasanaeth clodwiw. Roedd Kerry yn 

gymeriad poblogaidd o amgylch y clwb, nid 

yn unig yn trin anafiadau'r chwaraewyr ond 
hefyd yn ddiddanwr oedd wedi arwain 

llawer i noson gymdeithasol. 

   Roedd y noson wobrwyo yn un 

llwyddiannus, yn ddiweddglo addas i dymor 

cadarnhaol i Glwb Rygbi Pontypridd. 

Dale Stuckey, Kerry Jones a Morgan 

Sieniawski gyda'u gwobrau 

Ysgol Llanhari  - Taith i Benyfan 

Fel rhan o’u cwricwlwm Addysg Gorfforol, 
aeth disgyblion blwyddyn 8 i Benyfan. Roedd 
yn gyfle gwych i ymarfer sgiliau cyfeiriannu 
a ddysgwyd ar y cyd â’r adrannau 
Mathemateg a Daearyddiaeth, un o’r 
prosiectau Dyfodol Llwyddiannus.  
Tywynnodd yr haul drwy’r dydd a bu’n 
brofiad gwych i’r disgyblion. 


