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Roedd hi'n ddiwrnod crasboeth ar y 14eg o Orffennaf a strydoedd 

Pontypridd yn byrlymu o ddigwyddiadau Cymraeg. Diolch i'r 

Menter Iaith a holl gyfranwyr Parti Ponty. 

Parti Ponty ar y stryd 

Eisteddfod i'w chofio yng Nghaerdydd 

Catrin Dafydd, Gwaelod y Garth, enillodd 

Goron yr Eisteddfod am ei cherddi am 

gymeriadau Grangetown.  

   Hefyd datgelodd Gwynfor Dafydd, 

Tonyrefail, ei fod ymhlith y tri gorau. 

Charlotte Kwok, Pontyclun yn ennill 

y Rhuban Glas Offerynnol dan 16 

oed a hithau yn 12 oed. Hi enillodd 

yr Unawd Piano dan 16 oed 
Huw Blainey derbyniodd Ysgoloriaeth 

Goffa Wilbert Lloyd Roberts.  

Elin Llywelyn-Williams, Pontyclun yn arwain Côr y Cwm, y 

côr ieuenctid buddugol gyda Gavin Ashcroft, Branwen Evans a 

Daniel Jones yn cyfeilio.  

Côr Hen Nodiant yn fuddugol yng nghystadleuaeth Côr dros 60 

Llongyfarchiadau arbennig i Rosa Hunt, Pentre'r Eglwys, enillodd 

Gadair y Dysgwyr a Thlws Rhyddiath y Dysgwyr. 

Dawnswyr 

Nantgarw, 

enillwyr 
Cystadleuaeth 

Tlws Coffa 

Lois Blake  

 
 

Bro Taf yn 

ennill Parti 

Dawnsio 

Gwerin dan 
25 oed  
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Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant  

Morfydd Llwyn Owen, 
Trefforest 

1 Hyd 1891- 7 Medi 1908  
 

Ddydd Sul, Medi 9fed am 7:00 y.h. yng 

Nghapel Tabernacl, Efail Isaf, cynhelir 

dathliad o fywyd a cherddoriaeth 

Morfydd Llwyn Owen, cyfansoddwraig 

rhagoraf Pontypridd, i goffáu ei 

marwolaeth anamserol gan mlynedd yn 

ôl yn ddim ond 26 oed. 

   Mae Côr Godre’r Garth wedi trefnu 

dathliad mewn partneriaeth â 

Gwasanaeth Treftadaeth Rhondda Cynon 

Taf a Gŵyl Gregynog. Bydd y dathliad 

yn cynnwys dadorchuddio plac glas fydd 

yn cael ei osod ar ei chartref genedigol; 

68 Park Street, Trefforest gan y Maer.    

   Bydd Dr Rhian Davies, sy’n cael ei 

chydnabod fel awdurdod arbennig ar 

Morfydd yn trafod ei cherddoriaeth a’i 

gwreiddiau yn Nhrefforest, a bydd ei 

cherddoriaeth yn cael ei berfformio gan y 

canwr a’r actor Huw Blainey, y tenor 

Huw Ynyr, Côr yr Einion a Chôr Godre’r 

Garth. Mynediad yn £5.      

   Mae’r dathliad yn rhan o dymor o 

ddigwyddiadau sy’n coffáu’r can 

mlwyddiant ac sy’n cael ei gydlynu gan 

Gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog, 

Dr Rhian Davies. Yn ogystal â’r uchod 

mae sawl darlith yng Nghymru a dros y 

ffin a dadorchuddio plac glas ar yr un 

diwrnod o’r flwyddyn â’i marwolaeth, 

sef Medi 7fed yn y tŷ lle bu farw yn Y 

Mwmbwls. Bydd nifer o berfformiadau 

o’i cherddoriaeth yn cael eu clywed, gan 

gynnwys yn yr Eisteddfod Genedlaethol 

a Gregynog, a pherfformiwyd ei gwaith 

gan Gerddorfa Genedlaethol BBC 

Cymru yn y Proms yn Llundain ar 

Orffennaf 20fed. 

   Am fwy o fanylion ewch i  

www.gregynogfestival.org 

Rhaglenni Cyw yn 10 oed 

Cyn gwyliau’r haf, mi fu disgyblion y 
Cyfnod Sylfaen yn dathlu penblwydd 
Cyw yn ddeg oed.  Yn ystod y dydd, 
cafwyd picnic, disgo ac fe alwodd 
cyflwynydd Cyw, Huw,  draw i’n gweld.  
Roedd y disgyblion wedi bod yn brysur 
yn paratoi cacennau penblwydd, cardiau, 
gwahoddiadau, hetiau yn ogystal â baneri 
ar gyfer y parti.  Cafodd pawb amser 
gwych! 
 
Sioeau 

Cafodd pob disgybl gyfle i berfformio 
mewn sioeau i ddathlu diwedd y 
flwyddyn.  Perfformiodd y Feithrin y 
sioe “Dewch am Dro”, y plant Derbyn 
sioe  “Duw greodd y Byd”, Blynyddoedd 
1 a 2 sioe o’r enw “Pysgodyn Enfys”  
gyda disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn 
cyflwyno’r sioe gerdd “Joseff a’i got 
amryliw”.  Llongyfarchiadau i bawb ar 
eu perfformiadau gwych! 
 

Tripiau 

Yn ystod mis Gorffennaf, fe aeth nifer o 
ddosbarthiadau ar dripiau i fannau 
gwahanol. Aeth y dosbarthiadau 
Meithrin a Derbyn ar ymweliad â thraeth 
y Barri, Blynyddoedd 1 a 2 i’r acwariwm 
ym Mryste a bu  Blynyddoedd 3 a 4 ar 
ymweliad â “We the Curious” sydd 
hefyd ym Mryste.  Diweddglo hyfryd i 
waith y flwyddyn. 
 
Hwyl fawr a chroeso! 

Dymuniadau gorau i ddisgyblion 
Blwyddyn 6 fydd yn dechrau yn Ysgol 
Gyfun Llanhari ym mis Medi. Fe gafodd 
y disgbylion “prom” arbennig yng 
nghlwb golff Gwesty’r Fro i ddathlu 
symud ymlaen i’r cyfnod nesaf yn eu 
haddysg. Hefyd dymuniadau gorau i Mrs 
Debbie Blacker fydd yn dechrau ar ei 
swydd newydd mewn meddygfa ym 
Mhontypridd.  Croeso hefyd i’r 43 o 
blant bach newydd sydd wedi ymuno â 
ni yn y Dosbarthiadau Meithrin. 

Blynyddoedd 5 a 6 

Ar Fehefin yr 28ain, fe ddaeth Nigel o 
“The Size of Wales” atom er mwyn 
cynnal gweithdy amgylcheddol yn 
seiliedig ar erddi sy’n arnofio ym 
Mangladesh.  Gosododd Nigel her i’r 
disgyblion, sef creu rafft sy’n arnofio gan 
ddefnyddio deunyddiau naturiol yn unig.  
Cafodd y disgyblion fore wrth eu 
boddau! 
 
Croesawu cyn-ddisgyblion 

Da oedd croesawu cyn-ddisgyblion yn ôl 
atom, ar brofiad gwaith y tymor 
diwethaf.  Roedd hi’n braf gweld Lili, 
Marged, Myfi a Zara nôl yn YGGG 
unwaith eto.  Hefyd, fe ddaeth Cerys, Jac 
a William atom er mwyn trafod bywyd 
yn Ysgol Gyfun Llanhari gyda disgyblion 
Blwyddyn 6 ac i ateb unrhyw gwestiynau 
oedd ganddynt. 
 
Ymweliad awdur 

Cafodd disgyblion 
Blwyddyn 6 fore 
diddorol iawn yng 
nghwmni Mrs 
Karan Vickers-
Hulse (rhiant a 
llywodraethwr) 
sydd wedi 
cyhoeddi ei nofel 
gyntaf “Surf School” yn ddiweddar.  
Roedd pob un o’r disgyblion wedi darllen 
y nofel ac yn ysu i holi Mrs Hulse am ei 
gwaith. 

Ennill y Wobr Blatinwm 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein 
bod wedi ennill y Wobr Blatinwm am 
waith Eco ar ddiwrnod olaf tymor yr 
Haf.  Roedd Miss Jones a’r Pwyllgor 
Eco wedi gweithio’n galed er mwyn 
ennill y wobr i’r ysgol – 
llongyfarchiadau mawr. 

http://www.gregynogfestival.org


     Tafod Elái       Medi 2018 3 

Ysgol Tonyrefail   
CREIGIAU 

 

Gohebydd Lleol:  

 

Band ifanc o Gaerdydd yw WIGWAM, a'r 

aelodau yn ddisgyblion a chyn-

ddisgyblion Ysgol Plasmawr.  Daniel 
Calan Jones o Creigiau yw'r drymiwr a 

Gruff Daniels o Beddau sydd yn chwarae 
gitâr fâs.  

   Yn ddiweddar 
rhyddhawyd eu 

sengl gyntaf, 
'Mynd a Dod', ac 

erbyn yr Eisteddfod 
fe wnaethon nhw 
ryddhau eu albwm 

cyntaf sef 
'Coelcerth'. 

   Roedd y band yn cymryd rhan yn 
Brwydr y Bandiau  ddydd Mercher yr 

Eisteddfod yn ogystal. 
   Dros yr haf  buont yn brysur yn gigio yn 

yr Eisteddfod, Tram Shed a Clwb Ifor 
Bach. 

   Roedd sioe 'Mynd a Dod' gafodd ei 
chomisiynu gan Gyngor y Celfyddydau, 

wedi galluogi disgyblion Plasmawr i 
ysgrfennu drama am fywyd pobl ifanc, a'r 
band 'Wigwam' oedd canolbwynt y sioe. 

Defnyddiwyd caneuon a miwsig y band a 
bu nifer o blant Creigiau yn actio yn y 

sioe gan gynnwys: Iestyn Jones a Ffion 
Thompson, Beca ac Elan Davies o 

Rydlafar. 
   I gysylltu neu fwcio cysylltwch â nhw ar 

twitter @wigwamband neu drwy e-bost ar 
wigwamband67@gmail.com 

 
Croeso cynnes iawn i . . . 
. . . Mags a'r teulu sy' wedi hen 

ymgartrefu yn Llys Gwynno! Braf nodi 
bod hen gartref y Morganiaid yn dal yn 
gartref Cymraeg! Tair cenhedlaeth o 

Gymry bach glân. Ac mae'r un yn wir am 
Tŷ Gwyn - bellach Siân a'r teulu sy'n 

llenwi'r muriau â'u Cymraeg. 
Mwynhewch fywyd y pentre! 

 
Cofiwn yn dyner am . . . 
. . . Alison Knight sy'n brwydro hen 

afiechyd cas. Yn meddwl amdanat Alison 
- a Dafydd wrth gwrs. 

   Felly hefyd Gareth Jenkins sy'n cwffio'n 
ddewr wedi sawl llawdriniaeth egr. Gyda 

Gill yn graig iddo - mae'n dod drwyddi.  

Ffarwelio â Blwyddyn 6 

Pob lwc i ddisgyblion Blwyddyn 6 yn 

Ysgol Llanhari ym mis Medi. Cafwyd nifer 

o ddigwyddiadau i ffarwelio â’r plant. 

Cafwyd perfformiad  gan y disgyblion (a 

oedd wedi ysgrifennu’r sgript)  yn seiliedig 

ar eu hoff atgofion o’u cyfnod yn yr ysgol.  

Roedd yn berfformiad emosiynol iawn, yn 

enwedig i’r rhieni oedd yn ffarwelio â’r 

ysgol. Yn ogystal cafwyd gwasanaeth yn 

Eglwys Dewi Sant i holl ddisgyblion 

Blwyddyn 6 ardal Tonyrefail, sesiwn 

Bowlio Deg, parti ffarwelio a gwasanaeth 

yn yr ysgol! Byddwn yn gweld eu heisiau 

yn fawr iawn. 

‘Nôl i’r Dyfodol’ 

Diolch yn fawr i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 

6 am sioe ardderchog eto eleni sef  ‘Nôl i’r 

Dyfodol’. Aethpwyd â ni ar daith fywiog a 

gwahanol  trwy’r flwyddyn academaidd, 

gydag ambell i sypreis ar y ffordd! Roedd 

perfformio ar lwyfan Theatr y Savoy wedi 

cyfrannu yn fawr i’r achlysur.   

Sioe Blwyddyn 1 a 2  

Roedd neuadd yr ysgol yn llawn ar gyfer 

perfformiadau sioe Bl 1 a 2 sef ‘Môr Leidr 

yn yr Ardd’. Roedd y plant wedi mwynhau 

perfformio yn fawr iawn ac fe gafwyd sioe 

i’w chofio yn seiliedig ar waith y tymor. 

Dathlu  Pen-blwydd Cyw 

Cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen lawer 

o hwyl wrth ddathlu pen-blwydd Cyw yn 

10 oed. Cynhaliwyd parti mawr ac fe 

ddathlwyd yr achlysur mewn steil!  
 

Mabolgampau 

Ar ôl gorfod  gohirio, oherwydd y glaw, 

llwyddwyd i gynnal  mabolgampau 

llwyddiannus iawn ar gaeau Parc Tyn y 

Bryn. Cafwyd cystadlu brwd gan blant y 

Cyfnod Sylfaen Uwch a’r Adran Iau. Da 

iawn chi bob un am gystadlu! 

Diwrnod Hwyl yr Urdd 

Fel rhan o gynllun trosglwyddo Clwstwr 

Llanhari cafodd disgyblion Blwyddyn 5 

gyfle i fwynhau diwrnod o chwaraeon yng  

Ngŵyl Hwyl yr Urdd. Diolch i bawb 

wnaeth drefnu diwrnod llwyddiannus iawn. 

 

Tripiau Diwedd Blwyddyn 

Diolch i’r staff am drefnu tripiau haf eleni: 

aeth plant y Meithrin a Derbyn i Fferm 

Ffoli, Blwyddyn 1 a 2 i’r sinema, 

Blwyddyn 3 a 4 i Sŵ Bryste a disgyblion 

Bl5 a 6 i Heatherton.   

mailto:wigwamband67@gmail.com
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Lisa Angharad a Patrick Rees priodwyd yn y 
Tabernacl Efail Isaf ar 1af Mehefin yna 
dathlu yn Pencoed House. Mae’r pâr ifanc 
wedi ymgartrefu yn Nant-yr-arian ym 
Mhentre’r Eglwys. 

Gohebydd y mis: Eluned Davies-Scott 
 
Y tadau yn cymryd cam ymlaen 
Am y tro cyntaf yn eu hanes bu Côr Tadau 
Trisant yn cystadlu mewn eisteddfod yn 
ddiweddar. Llongyfarchiadau iddynt am ddod 
yn ail yng nghystadleuaeth Côr Meibion 
Gŵyl Fawr Aberteifi. Edrychwn ymlaen at 
glywed am  lwyddiannau eraill yn y dyfodol. 
   
Ble mae….? 

Mae pawb wedi clywed am ‘Ble mae Wali?’ 
ond mae’n debyg mae Gareth Bale yw’r un i 
edrych allan amdano yn yr ardal. Fe’i 
welwyd yn Tesco Pontyclun yn ddiweddar. 
Mae’n werth cymryd sylw ar bwy sydd yn 
sefyll wrth eich ochr yn yr adran bwyd 
wedi’u rhewi o hyn ymlaen! 
 
Graddedigion newydd 
Dyna bobl ifanc clyfar sy’n ein hardal ynte? 
Llongyfarchiadau i… 
Bethan Donnelly wedi graddio gyda 2:1 ym 
Mheirianneg Feddygol o Brifysgol Abertawe.  
Dafydd Tudor Gradd 1af - Prifysgol Bryste - 
Daeareg. 
Rhiannon Williams Gradd 1af - Sŵoleg - 
Prifysgol Bangor. 
Cassie Bosanko Gradd 2:1 - Prifysgol UWE - 
Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth.  
Carys Evans Gradd 2:1 - Prifysgol De Cymru 
- Cyfryngau, diwylliant a newyddiaduraeth.  
   Dymuniadau da i bob un ohonynt yn eu 
gyrfaoedd yn y dyfodol. 
 
Swyddi Newydd ym mis Medi 
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i 
Rhian Morris, Meisgyn ar ei swydd newydd 
yn Ysgol Gynradd Castellau ym mis Medi.  
Llongyfarchiadau hefyd i Iestyn Morris, Tŷ 
Isaf, Meisgyn wrth iddo ddychwelyd i’w hen 
ysgol, sef Ysgol Llanhari, i ddysgu Ffiseg y 
tymor nesaf. 
  
Cydymdeimlad 
Cydymdeimlwn a Dennis, Eluned a Sioned 
Scott, Meisgyn - bu farw mam Dennis 
ddechrau mis Gorffennaf yn 90 oed. Bu’n 
byw gydol ei hoes yn Beaufort ger Brynmawr 
ac roedd yn fam, nain, hen-nain ac yn hen-
hen nain annwyl iawn. 
 
Grŵp Codi Arian Macmillan Pontyclun 
a’r Ardal 

 Erbyn i chi ddarllen hwn fe fydd ein taith 
gerdded wedi bod ar Fedi’r 2ail. Os nad 
oeddech yn gallu ymuno a ni fe fydd cyfle i 
chi helpu ni i godi arian ar gyfer Y Bwthyn 
trwy ddod i’n Bore Coffi Mawr Macmillan ar 
Fedi’r 28ain yn y Clwb Athletig ym 
Mhontyclun. 
 
Y Pot a’r Pantri 
Mae’r ‘deli’ newydd wedi agor lle'r oedd y 
siop gigydd yn arfer bod gyferbyn a’r New 
Inn yn Llantrisant. Mae croeso cynnes yno 
gan Ann Washington gyda dewis o gynnyrch 
lleol, bara ffres ac amrywiaeth o fwydydd 

‘parod’ wedi eu paratoi ar y safle. Gallwch 
weld lluniau o beth sydd ar gael yno ar eu 
tudalen Gweplyfr. Balch gweld hefyd nad oes 
defnydd o blastig yno, cefais i bopeth wedi ei 
lapio mewn papur brown a bagiau papur. 
Ewch i’w cefnogi (ar agor o ddydd Llun hyd 
ddydd Sadwrn a hefyd ym marchnad 
Tonysguboriau). 

Merched y Tabernacl yn ymweld â Cwrt 

Insole, Llandaf ar fore crasboeth o haf. 

(Tudalen 8) 

Yr Iwcs yn Parti Ponty 

Rhagor o'r Eisteddfod 

Osian a Daniel yn ennill y Deuawd, Triawd 

neu Bedwarawd Stepio. 

  Llongyfarchiadau i bawb o'r ardal gymerodd 
ran yn yr Eisteddfod.  

Catrin Dafydd 
Enillydd y Goron 

 
Un o Waelod y Garth 

yw Catrin Dafydd. 

Mae’n ysgrifennu’n 

llawrydd ers 2006. 

Treuliodd sawl 
blwyddyn yn nhref 

Caerfyrddin ond bellach 

mae hi’n ôl yng 

Nghaerdydd. 
   Mynychodd Ysgol Gynradd Gwaelod y 

Garth ac Ysgol Gyfun Rhydfelen cyn astudio 

am radd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol 

Aberystwyth lle'r oedd hi’n Llywydd UMCA 

rhwng 2003 a 2004. Yn 2005, enillodd y 
Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod yr Urdd 

Caerdydd. 

   Ers sawl blwyddyn, mae Catrin yn aelod 

balch o dîm ysgrifennu Pobol y Cwm a hi yw 

awdur y nofelau Pili Pala, Y Tiwniwr Piano, 
Random Deaths and Custard a Random 

Births and Love Hearts. Enillodd ei nofel 

ddiweddaraf, Gwales, Wobr Ffuglen 

cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2018. 
   Bu’n olygydd ar gylchgrawn Tu Chwith a 

Dim Lol ac yn 2011, roedd ymhlith y beirdd 

sefydlodd nosweithiau annibynnol Bragdy’r 

Beirdd. Mae’n ymgyrchu gyda Chymdeithas 

yr Iaith Gymraeg a mudiadau eraill ac yn 
aelod o’r tîm sy’n hyrwyddo Diwrnod 

Shwmae Sumae er mwyn tynnu sylw at y 

ffaith fod y Gymraeg yn perthyn i bawb yng 

Nghymru. 

   Hoffai Catrin ddiolch i’w theulu a’i 
ffrindiau am eu cariad a’u cefnogaeth dros yr 

holl flynyddoedd a hoffai ddiolch yn 

arbennig i’w rhieni  -  June a Dafydd Huws  - 

a ddaeth â’r byd i gyd yn grwn at y bwrdd 
bwyd a dangos fod modd herio pob dim am 

drefn Cymru a thu hwnt. Hoffai ddiolch 

hefyd i’w chwaer, Esyllt, a’i nith, Carmen 

Lisi, am eu cwmnïaeth a’u cariad. Mae Bopa 

Cat yn fodryb falch iawn. 
   Yn olaf hoffai Catrin ddiolch i’w chariad, 

Dyfed - am sgyrsiau, y chwerthin ac am ei 

hannog i ddal ati gyda cherddi’r Goron yn 

ystod misoedd oer y Gaeaf. 
   Yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd 

cyfansoddwyd talp helaeth o’r cerddi. 
Dymuna Catrin hir oes i’r mannau hynny 
sydd â’u drysau yn agored i’r cyhoedd: 
mannau lle mae llyfrau, hanes a chelf ar gael 
i bawb -  yn rhad ac am ddim. 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Taith Clwb y Dwrlyn 

Ar Sadwrn heulog crasboeth  ym mis 

Gorffennaf aeth mintai lawen ar daith 

hyfryd i Sir Frycheiniog a Sir Fynwy yng 

nghwmni cyfareddol Frank Olding ar 

drywydd Guto’r Glyn a Carnhuanawc. 

   Eleni, aethom yn gyntaf i Gastell a Llys 

Tretŵr ym mhlwyf Llanfihangel Cwm Du 

yn Sir Frycheiniog. Yno olrheiniodd Frank 

hanes y castell a godwyd gan Picard y 

milwr Eingl-Normanaidd yn y 

ddeuddegfed ganrif ond a gysylltir yn 

bennaf â theulu’r Fychaniaid. Addaswyd a 

diwygiwyd y castell gan godi tŵr crwn a 

tho arno - er mwyn adlewyrchu statws y 

teulu a chwaeth bensaernïol y cyfnod. 

Rhosier Fychan a gododd Llys Tretŵr sy’n 

cynnwys Neuadd Fawr foethus a hynny yn 

y bymthegfed ganrif, ac roedd gwychder y 

lle eto yn adlewyrchu statws y teulu. 

Clywsom am hanes cythryblus y teulu 

hwn, yng nghyd destun yr ymgiprys am 

goron Lloegr. 

   Ond o gofio testun y daith fe’n swynwyd 

wrth i Frank ddyfynnu rhai o’r cywyddau 

mawl a’r marwnadau a ganwyd i aelodau’r 

teulu gan ddau o feirdd mwyaf Cymru sef 

Guto’r Glyn a Lewys Glyn Cothi. Hefyd 

clywsom am ymrysonau rhwng y ddau hyn 

a’r beirdd lleol a hynny yn yr union fan lle 

safem ninnau yn y Neuadd Fawr 

ysblennydd! Pwysleisiodd Frank fod y 

Gymraeg yn ei bri yn ystod y cyfnod 

hwnnw yn y rhan hon o Gymru. Yn Llys 

Tretŵr hefyd y cadwyd Llyfr Coch Hergest 

am gyfnod. 

   Yna cerdded am ryw ddwy filltir o 

Dretŵr i Gwm Du ar hyd dyffryn hyfryd 

afon Rhiangoll - ac nid oedd y daith heb ei 

chyffro wrth i ni straffaglu rhwng 

gwrychoedd uchel nes cyrraedd gwerddon 

Eglwys Llanfihangel Cwm Du yn ddianaf! 

   Yno saif beddrod un o arwyr Frank - 

Carnhuanawc - sef Thomas Price yr 

hynafiaethydd ac offeiriad Eglwys 

Llanfihangel. Yn ôl Frank ni ellir 

gorbwysleisio cyfraniad enfawr 

Carnhuanawc i barhad yr iaith a’i 

diwylliant yn y parthau hynny yn 

negawdau cyntaf y bedwaredd ganrif ar 

bymtheg. Ymhlith ei gyhoeddiadau di-ri 

cafwyd y gyfrol ‘Hanes Cymru a Chenedl 

Cymru’. Cynorthwyodd Charlotte Guest i 

gyfieithu’r Mabinogion. Gyda llaw, 

anghofiwch am Ysgolion Cymraeg 

Maesteg, Aberystwyth, Dewi Sant Llanelli 

neu Fryntaf - sefydlwyd yr ysgol Gymraeg 

gyntaf gan Carnhuanawc yn y Gelli Felen. 

Yr hyn a edmyga Frank yn bennaf am 

Carnhuanawc oedd iddo roi bri ar 

ddiwylliant y werin bobl a’r modd y 

coleddai’r werin y diwylliant hwnnw. 

Sefydlodd Carnhuanawc Gymdeithasau 

llenyddol Cymraeg yn Aberhonddu a’r 

Fenni, a braf nodi mai Frank yw Llywydd 

Anrhydeddus y Gymdeithas yn Y Fenni. 

   Ar ôl picnic dan yr ywen ym mynwent yr 

eglwys aethom ar y bws i gyrchfan olaf ein 

taith - Castell Rhaglan. Eto fe’n 

harweiniwyd gan Frank drwy hanes 

cymhleth a chythryblus y castell gwych 

hwn. Castell Cymreig yw hwn ac un o’r 

cestyll canoloesol olaf i gael eu codi  yng 

Nghymru a Lloegr. Comisiynwyd y castell 

gan y Cymro William ap Tomos - gŵr a 

ymladdodd yn Agincourt. Ef oedd yn 

gyfrifol am godi ‘Tŵr Melyn Gwent’ sy’n 

sefyll ar wahân i weddill y Castell. Ei fab 

William a fabwysiadodd y cyfenw Herbert 

a hwn a ddynodwyd yn Iarll Penfro ym 

1468. William Herbert a fu’n bennaf 

gyfrifol am ehangu’r castell. Er mai 

Herbert oedd y Cymro cyntaf i fod yn rhan 

o’r bendefigaeth Seisnig, pwysleisiodd 

Frank ei fod yn ymhyfrydu yn ei 

Gymreictod a roedd yntau fel ei dad yn 

noddwr hael i’r beirdd. Yn wir fe ganodd 

Guto’r Glyn amdano: ‘Cedwid Duw 

Ceidwad dwy Went’ ac ‘y Seren o Efenni’ 

yw ei fam Gwladus yn ôl Lewys Glyn 

Cothi.  

   Y teulu Somerset a etifeddodd gastell 

Rhaglan a hynny drwy briodas. William 

Somerset a gwblhaodd y gwaith o godi’r 

castell yn yr unfed ganrif ar bymtheg drwy 

ddefnyddio tywodfaen coch a gwelir yn glir 

y gwahaniaeth rhwng lliw y meini hynny 

a’r arddull honno o’u cymharu â’r rhannau 

a godwyd gynt. Cafwyd disgrifiad byw 

wedyn gan Frank o ddiwedd oes aur y 

Castell ar ôl y gwarchae yn 1646 yn ystod 

y Rhyfel rhwng y brenhinwyr a ‘r 

seneddwyr. Ond yn ôl Frank bu croeso i’r 

beirdd yno tan yr ail ganrif ar bymtheg - 

hyd y gwarchae olaf hwnnw. 

   Wrth i Frank ffarwelio â ni dyfynnodd 

linell o gywydd gan Guto’r Glyn, a ddylid, 

yn ei dyb ef, ei hysgythru ar furiau cadarn 

Castell Rhaglan - llinell a adlewyrchai’r 

pwyslais cyson hwnnw yn ei sgwrs - fod yr 

iaith mewn bri ymhlith gwreng a bonedd 

yn ystod y canrifoedd hynny yn y rhan hon 

o Gymru - ni ddylid anghofio hynny - yn 

wir dylid dathlu hynny - ‘Gwinllan fu 

Rhaglan i’n hiaith’. 

   Erys y daith hon eto yn hir yn y cof - 

diolch Frank a melys moes mwy?! 

   Diolch hefyd i Gill a Peter am  eu gwaith 

yn trefnu taith mor ddiddorol unwaith eto, 

am yr adroddiad ac am drefnu’r swper  

blasus yn y Beaufort Arms. 

 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau mawr i Anna Glyn ac 

Owain Morgan ar enedigaeth eu cyntaf 

anedig sef Deio Morgan. Deio ydi ŵyr 

cyntaf Joy ac Eifion Glyn, Penrhiw, 

Penywaun ac mae'n ychwanegiad 

gwerthfawr at eu tair wyres fach. Ganwyd 

Deio yn Ysbyty’r Mynydd Bychan ar 

Orffennaf y 6ed ac roedd yn pwyso 7 pwys 

a 9 owns. Danfonwn ein dymuniade gore at 

y teulu bach s’yn byw yn ymyl Parc 

Thompson, Treganna. 

 

Cydymdeimlad 

Cydymdeimlwn â David Ashmore, Troed y 

Garth, a’i wraig Anne, a'i ferch Helen, ar 

golli mam David ar 24 Mehefin. Roedd 

Cecilie Doreen Ashmore yn benderfynol o 

gyrraedd ei phen-blwydd yn 100 oed a 

dathlwyd yr achlysur gyda’r teulu a 

chyfeillion. Bu farw dau ddiwrnod yn 

ddiweddarach ar ôl oes brysur yn gweithio 

fel dirprwy brif-athrawes a chwaraeodd 

rhan flaenllaw yn ei chymuned yn Ninas 

Powys. Gedy dau o blant, tri o wyrion a 

chwech o  or-wyrion. Roedd Cecilie yn 

falch o gael y cyfle i ddweud wrth ei 

hwyrion Helen, Tom a Sophie ei bod wedi 

cyrraedd y cant.  

   Yn ogystal, dymunwn wellhad buan i 

David sydd wedi cael triniaeth ar ei lygaid 

yn ddiweddar. 
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Ysgol Dolau  

Peter Pan 
Gyda hanes lliwgar o gynhyrchu sioeau 
cerdd anhygoel, nid oedd y sioe Peter Pan 
eleni yn eithriad. Cymerodd ddisgyblion 
blwyddyn 5 a 6 y prif rannau, tra oedd 
disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn canu eu 
calonnau allan fel rhan o’r corws. Gyda’r 
perfformiadau wedi gwerthu allan, roedd 
hi’n wythnos a hanner i Ysgol Gynradd 
Dolau. Cafodd y disgyblion brofiad y 
byddant yn cofio am amser hir iawn i ddod 
yn perfformio yn Theatr Sony, Penybont. 
   Ymatebodd rhai aelodau o’r gynulleidfa 
i’r sioe gan ddweud, “Roedd rhaid i mi 
atgoffa fy hun mai disgyblion cynradd 
oedden nhw,” a dywedodd aelod arall o’r 
gynulleidfa, “dyma’r cynhyrchiad gorau i 
mi weld gan ysgol erioed.” 

 
Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd 
Cafodd disgyblion blwyddyn 3 a 4 
ddiwrnod hyfryd yn dathlu diwedd 
blwyddyn prysur iawn pan aethon nhw ar 
ymweliad i Stadiwm Dinas Caerdydd. 
Roedd taith o amgylch y stadiwm yn gyfle 
i weld tu ôl i’r llenni mewn stadiwm uwch-
gynghrair, tra oedd y gweithdy yn gyfle i 
ddysgu am fwyta’n addas ac i ddysgu am 
sgiliau pêl-droed. Mwynheuodd y 
disgyblion ac roeddent yn hapus iawn i allu 
ymweld â siop y stadiwm cyn iddynt 
ddychwelyd i’r ysgol.  
 
Criced 
Enillodd ein tîm criced Gystadleuaeth 
Criced Morgannwg Ganol ym Mhenybont. 
O ganlyniad, cafodd y tîm fynd i gystadlu 
yn y rownd derfynol genedlaethol yn 
Stadiwm SWALEC, Caerdydd. Enillon 
nhw eu gemau grŵp i gyd ond collon nhw 
yn y rownd gynderfynol. Dyna’r ail 
flwyddyn i Dolau golli yn y rownd 
gynderfynol! Gobeithio mai tri chynnig i 
Gymro fydd hi y flwyddyn nesaf! 
 
Gwobr Presenoldeb 
Dosbarth 7 oedd buddugwyr balch 
Presenoldeb Dosbarth y Flwyddyn 
2017/18, wedi iddynt sicrhau’r canran 

Ysgol Uwchradd  
Pontypridd  

 
Treuliodd disgyblion bl. 10, 11 a 13 amser 
yn ystod tymor yr haf yn gweithio ar 
brosiect gyda Chonsortiwm Canolbarth y 
De i helpu datblygu iaith athrawon a 
chynorthwywyr dysgu yn yr ardal. Daeth 
cynrychiolwyr o ysgolion cynradd yn 
RHCT, Merthyr, Penybont a Chaerdydd i 
Ysgol Uwchradd Pontypridd i fwynhau 
sesiynau a oedd yn cynnig amrywiaeth o 
weithgareddau, gêmau a thasgau digidol i 
helpu atgyfnerthu cyn ddysgu ac yn magu 
hyder. 

Canhaliwyd Prom y Chweched yng 
Nghastell Caerdydd eleni a braf oedd 
gweld cymaint o ddisgyblion yn cymryd 
mantais o ddathlu diwedd eu hamser 
gydag Ysgol Uwchradd Pontypridd mewn 
lleoliad mor fawreddog. 

presenoldeb uchaf dros y flwyddyn 
academaidd. Mwynheuon nhw brynhawn o 
goginio bwyd parti yn cynnwys pitsa a 
selsig coctel cyn mynd tu allan i ymlacio a 
mwynhau’r cynnyrch ar flancedi picnic. 
Daeth rhieni’r disgyblion i ymuno yn y 
dathlu gyda nhw. 

Mae’n bleser gennym 
longyfarch dwy cyn-
ddisgybl yr Adran 
Gymraeg. Ym mis 
Medi bydd Danielle 
Cowley yn dechrau yn 
ei swydd newydd fel 
Pennaeth y Gymraeg 
yn Ysgol y Coed Duon 
ac mae Amy George, 
sy bellach yn astudio’r Gymraeg ym 
Mhrifysgol Caerdydd wedi cael ei dewis i 
fynd i Batagonia i ddysgu Cymraeg dros 
yr haf. 
 
 
 

Mae Ysgol Uwchradd Pontypridd wedi 
ffarwelio â nifer o staff y tymor hwn. 
Dymunwn yn dda i bob un ohonynt ond 
yn enwedig i Miss Claire Angell sydd yn 
ymddeol ar ôl 36 o flynyddoedd yn yr 
ysgol, i Mrs Cara Marvelley a Mrs Jen 
Van Baaren o’r adran Saesneg, ac i Mrs 
Lauren Newman. Colled enfawr i’r ysgol 
hefyd fydd yr athrawes arbennig a 
chynrychiolydd undeb gwresog, Mrs 
Nicola Jones. 

Parti Ponty ar y stryd 

Adran Bro Taf, Parti'r Efail a Candelas 
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Teyrnged i  
Dr Meic Stevens 

Ganwyd Meic Stephens yn 1938 yn fab i 
Alma a Herbert Arthur Lloyd Stephens. 
Magwyd ef  yn Nhrefforest  ac fe’i  
haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg y Bech-
gyn, Pontypridd a Phrifysgolion Aberyst-
wyth, Bangor a Rennes. Er fod ei rieni 
yn ddi-Gymraeg dysgodd Meic y Gym-
raeg yn ddigon trwyadl i’w meistroli fel 
cyfrwng llenyddiaeth, barddoniaeth a 
beirniadaeth ac i drosi gweithiau gan 
Saunders Lewis ac Islwyn Ffowc Elis i’r 
Saesneg. 
   Ymfalchïai Meic fod ei  blant ef a 
Ruth, a phlant eu plant, yn Gymry Cym-
raeg. 
   Meic Stephens, yn ddiau, oedd awdur 
mwyaf cynhyrchiol Cymru yn ystod y 
trigain mlynedd diwethaf. Bu  hefyd yn 
hyrwyddwr diwylliannol trwy sefydlu’r 
cylchgrawn dylanwadol Poetry Wales, y 
wasg,  Triskel Press , ei waith fel Cyfar-
wyddwr Llenyddiaeth Cyngor Celfydd-
ydau Cymru (1967-1990),  fel Athro  
Ysgrifennu Cymreig yn Saesneg  ym 
Mhrifysgol Morgannwg ac fel darlithydd 
yn adran Astudiaethau Newyddiadurol 
Prifysgol  Caerdydd. 
   Ymhlith llyfrau mwyaf dylanwadol 
Meic rhaid rhestru Linguistic Minorities 
in Western Europe,The Oxford Illustrat-
ed Literary Guide to Britain and Irel-
and , y pencampwaith anhepgorol, Cyd-
ymaith i Lenyddiaeth Gymraeg/The 
Oxford Companion to Welsh Literature 
a’r gyfrol swmpus a gyd-olygodd gyda 
ein diweddar gyfaill, Gwyn Griffiths, 
The Old Red Tongue.  
   Am golled. 
   Drigain mlynedd yn ôl roedd y ber-
thynas rhwng beirdd a llenorion Cym-
raeg a beirdd a llenorion Cymreig a 
sgrifennai yn Saesneg yn elyniaethus 
iawn. Nid felly y mae hi heddiw. Maent 
oll yn  cydnabod dilysrwydd  geiriau  
Glyn Jones, y bardd dwyieithog o Ferth-
yr : The Dragon Has Two Tongues. I 
Meic Stephens, yn anad neb, y mae’r di-
olch am y newid bendithiol hwnnw. 

Gareth Miles 
 

Llongyfarchiadau 

Pob dymuniad da i Gareth a Caryl 
Williams, Graigwen Parc ar ddathlu eu 
Priodas Aur ym mis Gorffennaf.  
 
Croeso mawr i Joseff, 4ydd mab i Hedd 
a Jessica, Pen y Darren Close, Graigwen, 
a anwyd ar ddiwedd mis Gorffennaf. 
 
Merched y Wawr 

Fe fydd Cangen Pontypridd yn cychwyn 
tymor newydd nos Iau, Medi 13eg am 
7.30 yn Festri Capel Sardis pan ddaw 
Catrin Dafydd i’n difyrru. Croeso mawr i 
aelodau newydd i ymuno â ni i fwynhau 
sgwrs, caws a gwin yn ogystal â gwrando 
ar Catrin. 
   Byddwn yn cwrdd ym mis Hydref i 
wrando ar gynghorion coginio Eluned 
Davies Scott. Beth am alw heibio nos 
Iau, Hydref 11eg am 7.30p.m.? 
 
Clwb y Bont 

Clwb 200 – Llongyfarchiadau i Peter a 
Diane Davies, Graigwen ar ennill £100 o 
wobr. Eu rhif lwcus nhw a dynnwyd yn 
ystod noson Ffenestri yn y Clwb ym mis 
Gorffennaf. 
   Rhywbryd ym mis Medi  fe fydd 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Clwb 
yn cael ei gynnal. Caiff pob aelod 
cyfredol ei hysbysu cyn bo hir o’r 
dyddiad a’r amser. 
   Hefyd  mae aelodaeth y Clwb yn 
ddyledus o’r mis yma ymlaen. Mae’r 
Pwyllgor yn ddiolchgar i bawb sy wedi 
cefnogi’r Clwb dros y flwyddyn 
ddiwethaf ac yn gobeithio denu mwy o 
aelodau eleni. Mae cyflenwad o 
ffurflenni ymaelodi tu ôl y bar neu am 
fwy o wybodaeth cysylltwch a’r Ysg. 
Aelodaeth (07968438314) 
 
Anrhydedd 

Mae Prifysgol De Cymru wedi dyfarnu 
i’r Athro Gareth Williams, Graigwen, yr 
hyn a elwir yn ‘Uwch-Ddoethuriaeth’. 
Sef y radd o D.Litt ar bwys ei gyfraniad 
ysgolheigaidd i hanes Cymru. 
Llongyfarchiadau! 
 
Clwb Llyfre’  

Mwynhau darllen ? Mae'r Clwb Darllen 
yn cwrdd yng Nghlwb y Bont ar y 3ydd 
nos Fawrth o bob mis am 8.00yh. 
Byddwn yn cwrdd dros fwyd i drafod 
dewisiadau'r misoedd nesaf  ar y 18fed o 
Fedi. 
   Mae’n siŵr taw un o gyfrolau 
buddugol yr Eisteddfod Genedlaethol 

PONTYPRIDD  

 
Gohebydd Lleol:  

 

bydd dan sylw pan fyddwn yn cwrdd 
nos Fawrth, Hydref 16eg.am 8.00yh. 
   Cysylltwch â Jayne am fwy o 
wybodaeth. 
 
Swydd Newydd 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i 
Rhuanedd Richards , Heol Merthyr ar ei 
phenodiad yn olygydd Radio Cymru a 
Chymru Fyw. Fe fydd Rhuanedd yn 
cychwyn ar ei swydd newydd ym mis 
Medi. 
 
Siop y Bont 

Fe ddaeth diwedd cyfnod i Ann a 
Maldwyn Owen wrth  iddynt benderfynu 
rhoi’r gorau i Siop y Bont ym marchnad 
Pontypridd. Siom fawr i nifer o’u 
cwsmeriaid ffyddlon. Buon nhw’n 
gweithio yn y farchnad am dros 23 o 
flynyddoedd gan werthu planhigion ar y 
dechre cyn mentro i fyd llyfrau, 
cylchgronau, Cryno Ddisgiau ac 
anrhegion Cymreig. Maen nhw’n 
bwriadu cario mlaen i ddarparu llyfrau i 
ysgolion ond yn edrych ymlaen at fwy o 
amser hamdden! Pob lwc a diolch am 
eich gwasanaeth dros y blynyddoedd. 
Bydd gwagle mawr yn y Farchnad ar 
eich hol. 
 
Ysgol Rhydfelen 

Trist yw cofnodi marwolaeth tri o gyn-
athrawon Ysgol Gyfun Rhydfelen yn 
ystod y misoedd diwethaf. Mae’n siŵr 
bod gan nifer o ddarllenwyr Tafod Elái 
atgofion niferus a melys am Hywel 
Jeffries, Eleri Owen a Gareth Reynolds. 

TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Noson Sgwrsio 

Ar ôl egwyl dros yr haf, byddwn yn ail-

gydio yn ein nosweithiau sgwrsio nos 

Fawrth, 11 Medi am 7pm yng Nghlwb 

Rygbi Tonyrefail.  Galwch i mewn i gael 

sgwrs. 

 
Ti a Fi 

Bydd grŵp Ti a Fi newydd yn cychwyn 

bob bore dydd Gwener yng Nghanolfan 

Gymunedol Tonyrefail yn Prichard 

Street.  Cysylltwch am fanylion. 

 
Dosbarth Cymraeg 

Does dim dosbarth wedi bod i oedolion 

yn Nhonyrefail ers blwyddyn neu ddwy 
ond cynhelir dosbarth bob nos Lun yn 
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail.  

Bydd y dosbarth cyntaf ar 24 Medi.  
Felly, os ydych chi’n nabod rhywun sy 

am ddysgu’r Gymraeg, dyma eu cyfle.   

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Genedigaeth 
Llongyfarchiadau gwresog i Lowri ac 

Adam Gravell, Parc Nant Celyn ar 
enedigaeth merch fach. Croeso cynnes i 

Gwen Rhiannon. 
 
Dathlu Priodas Aur 

Llongyfarchiadau gwresog i John a Pat 
Edmunds, Penywaun a fu’n dathlu eu 

priodas aur yn ystod mis Awst. Yr un yw 
ein dymuniadau da i Keith ac Eirian 

Rowlands a hwythau hefyd wedi dathlu'r 
un garreg filltir. 

 
Parti Ponty 

Bu Parti Ponty yn llwyddiant ysgubol 

unwaith yn rhagor eleni, a’r dathlu yng 
nghanol y dre wedi plesio y rhan fwyaf o’r 

bobol. Diolch o galon i Einir Siôn, Ffordd 
y Capel a’i chriw o weithwyr brwd am 
drefnu’r wledd. 
 
Ffair Haf Efail Isaf 

Cynhelir Ffair haf yn Neuadd y Pentref a’r 
Parc ddydd Sadwrn, Medi 8fed. Gobeithir 
cael cefnogaeth dda eleni gan fod angen 
gwaith cynnal a chadw ar adeilad y 
Neuadd. Cysylltwch â Caroline Rees ar 
Carolinerees2@hotmail.com os medrwch 
gynnig cymorth ar ei stondin. 
 
Taith i Ddolgellau 

Mae taith dosbarth llenyddiaeth Cyril 

Jones wedi dod yn holl bwysig yn ein 
calendr blynyddol erbyn hyn. Eleni, nid 

taith diwrnod a drefnwyd ond cawsom 
fwrw’r Sul ym Meirionnydd. 
   Ddydd Gwener, Gorffennaf 6ed mi 

wnaeth rhyw 37 ohonom ymgynnull ym 
Melin Meirion. Roedden ni wedi darllen 

nofel Gwynn ap Gwilym, “Sgythia” yn y 
dosbarth felly dyma ymweld â’r Eglwys 

a’r Rheithordy ym Mallwyd. Yma ar 
ddechrau’r ail ganrif a’r bymtheg roedd 

John Davies yr ysgolhaig a’r ieithydd, a 
gwrthrych nofel Gwynn ap Gwilym, wedi 

treulio cyfnod maith yn rheithor Eglwys 
Mallwyd. Cawsom sgwrs yn yr Eglwys 
am y nofel a phawb o’r farn ei bod yn 

nofel wirioneddol afaelgar a diddorol. 
Roedd y Rheithordy’n wag a’r chwyn yn 

prysur dyfu o amgylch y drws. 
   Ymlaen â ni i dref Dolgellau ac i 

Westy’r Llong, ein cartref am y 
penwythnos. Llogwyd bws ar y Sadwrn 

i’n cludo i’r Ysgwrn, cartref hedd Wyn. 

Tra bu hanner y grŵp yn cael eu tywys i’r 

ffermdy cafodd yr hanner arall baned yn 
“Y Beudy” (adeilad newydd hardd). Ar ôl 

mwynhau’r deisen, er ein bod newydd 
godi o fwrdd brecwast Y Llong, cawsom 
hamdden i edrych ar yr arteffactau yn yr 

oriel. Un o’r pethau a ddaliodd fy sylw i 

oedd y panel yn dangos fel y bu i deulu’r 
Ysgwrn ychwanegu haen ar ben haen o 

bapur ar wal y gegin – 26 haen i gyd! 

   Daeth ein tro ni i ddringo’r llwybr i’r tŷ 

fferm. Cawsom dywysydd penigamp a’n 
harweiniodd yn gyntaf i’r gegin. 

Adroddodd hanes y teulu. Roedd Hedd 
Wyn yn barddoni yn ifanc iawn gan ennill 

gwobrau a chadeiriau mewn Eisteddfodau 
lleol. Mi ddangosodd offer y gegin i ni 

gan bwysleisio taw gwaith merched y 
teulu oedd y gwaith tŷ. 
   Ymlaen â ni i’r parlwr bach lle'r oedd yr 

enwog gadair ddu. Mi eglurodd ein 
tywysydd pob manylyn bach am 

wneuthuriad y gadair gyda brwdfrydedd 
heintus. Cawsom ein tywys i’r llofftydd 

lle'r oedd amryw ‘r cadeiriau a enillwyd 

gan Hedd Wyn. Yn y beudy cawsom 

wylio ffilm o hanes Hedd Wyn yn bennaf 
am ei gyfnod yn filwr yn y rhyfel. 

Gadawsom Yr Ysgwrn wedi mwynhau’r 
bore yn fawr a chael cinio bach yn Y 

Bryn Arms yng Ngellilydan.   
   Daeth y Prifardd Elwyn Edwards i’n 
cyfarfod yn Nhryweryn gan adrodd ei 

hanes yn protestio yn Lerpwl yn erbyn 
boddi’r cwm. Darllenodd ambell gerdd ac 

englyn i ni. Erbyn mynd nôl i’r bws roedd 
hi’n chwil boeth yno. Dwi’n credu fod y 

gyrrwr am estyn “croeso cynnes” i bobol 
y De ac wedi rhoi gwres y bws ymlaen!  

   Aros wedyn ym Mrongoch ar safle lle 
cludwyd 1800 o Wyddelod yn 1916. 

Soniodd Elwyn eto am ei atgofion o’r 
safle gan ddarllen cerdd neu ddwy. Roedd 
yn amser cael awr fach i grwydro a chael 

diod oer yn nhre’r Bala cyn mynd nôl i’r 
gwesty am swper.  

   Wel, am benwythnos hyfryd! Y tywydd 
yn fendigedig a Cyril ar ei orau yn ein 

tywys. Cant a mil o ddiolch iti Cyril am 
drefnu’r daith. Diolch hefyd i Eifion 

Glyn, John Llewelyn a John Edwards am 
drefnu’r llety a’r drafnidiaeth. 

 
Y TABERNACL 

Bedydd 

Testun llawenydd i gynulleidfa’r 

Tabernacl oedd tystio i fedydd tri o blant 
bach o’r un teulu fore Sul, Gorffennaf 

15fed. Bedyddiwyd Mari Glwys a’r 
efeilliaid bach Sara Elen ac Owain Rhys, 

plant Iestyn a Lowri Morris o Bentre’r 
Eglwys. Roedd yn braf cael croesawu 

aelodau’r ddau deulu i’r Oedfa a theulu 
Lowri wedi teithio cryn bellter o Sir Fôn. 
Diolch hefyd i Jane Eryl am lywio’r 

seremoni mor urddasol. 
 
Tafod y Tab 

Daeth rhifyn arall o “Tafod y Tab” o’r 

wasg ddiwedd mis Gorffennaf. Diolch o 

galon i Eleri a Gwilym Huws am 
gynhyrchu rhifyn arall graenus a diddorol. 

 
Clwb Hwyl 

Clwb i blant yr Ysgol Sul a’r Twmiaid a 
fu’n cyfarfod yn ystod gwyliau’r ysgol yw 

Clwb Hwyl. Ar y fwydlen eleni roedd 
ymweliadau â Garwnant ym Mannau 

Brycheiniog, Traeth y Barri a Mountain 

View Ranch yng Nghaerffili. 

 
Graddio 

Llongyfarchiadau gwresog i Aled Illtud, 

mab Gareth a Rhiannon Humphreys sydd 
wedi derbyn gradd mewn Ffiseg o’r 

Brifysgol Agored. 
 
Merched y Tabernacl 

Ar fore crasboeth o haf, y pumed o 
Orffennaf, teithiodd rhyw ddwsin o 

ferched y Tabernacl i Gwrt Insole. Mae 
plasty Insole a’r gerddi yn un o faestrefi 

coediog Llandaf. Adeiladwyd y tŷ gan 
James Harvey Insole, diwydiannwr a 

wnaeth ei ffortiwn yn cloddio glo yn y 
cymoedd a’i allforio. Prynwyd y plasty 

gan Gyngor Caerdydd yn 1930 ac mae 
prosiect adnewyddu costus yn digwydd 

yno ar hyn o bryd. Anelu am y caffi Cwt 
Potiau wnaeth criw’r Tabernacl ar ôl 
cyrraedd a chael paned, teisen a chlonc 

cyn ymweld â’r tŷ a’r gerddi hynafol. 
(llun tudalen 4) 

   Ein cyfarfod nesaf fydd cael ymweld â 
Lanelay Hall i gael te prynhawn ddydd 

Iau, Medi 20fed. Cysylltwch â Beti 
Treharne os hoffech ymuno yn y wledd. 

 
Gair i’ch atgoffa  

Cofiwch am y cyfarfod i ddathlu bywyd a 

cherddoriaeth Morfydd Llwyn Owen nos 
Sul, Medi 9fed yn Y Tabernacl am 7 o’r 

gloch. Tâl mynediad £5. 
 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Medi  

Medi 2il Oedfa Gymun o dan ofal Y 
Parchedig Eirian Rees 

Medi 9fed  Y Parchedig Aled Edwards 
Medi 16eg Cwrdd Teuluol 

Medi 23ain Y Parchedig Gethin Rhys 
Medi 30ain Geraint Rees 

mailto:Carolinerees2@hotmail.com
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Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 
a.m. oni nodir yn wahanol) : 
Mis Medi 2018: 
2 – Oedfa dan ofal Karen Owen 
9 - Oedfa Gymun dan ofal Delwyn Siôn 
16 - Oedfa dan ofal y Parchedig Allan 

Pickard 
23 – Oedfa Ddiolchgarwch 
30 – Oedfa dan ofal Y Parchedig Hywel 

Wyn Richards 
Mis Hydref 2018: 
7 – Oedfa dan ofal y Parchedig Dafydd 

Andrew Jones 
14 – Oedfa dan ofal y Parchedig Lona 

Roberts 
21 - Oedfa dan ofal Delwyn Siôn 
28 – Oedfa Ardal dan ofal Arwel a 

Wynford Ellis Owen                                                                                                                                                                                
ooooOOOOoooo 

 
Mi fyddaf yn trio cadw’n heini – weithiau! 
   Mi fyddaf, weithiau, yn edrych fel 
rhedwr o fath! 
   Wel, oce, tydi edrych fel rhedwr, a 
rhedeg, ddim cweit ‘run peth! 
   Ac mae’n siŵr gen i fod ‘na wahaniaeth 
rhwng rhedeg a loncian, a bod yna 
wahanol raddau o loncian yn ogystal. 
   Ac os ydych chi’n mynnu, lonciwr “ling
-di-long” siŵr o fod byddai’r disgrifiad 
gorau ohonof i! 
   Fyddai ddim yn ling-di-longian drwy 
gydol y flwyddyn, ac mae troi’r cloc 
ddwywaith y flwyddyn yn gosod rhyw 
ganllaw i mi y byddaf yn ceisio’i ddilyn.  
   Go brin y byddaf allan rhwng diwedd 
misoedd Hydref a Mawrth, dyna dymor y 
pesgi - sydd wedyn yn gorfodi rhywun i 
geisio gwneud iawn am yr holl fwyta 
hynny yn ystod yr hyn sy’n weddill o’r 
flwyddyn, rhwng misoedd Ebrill a Medi! 
   Er y sylweddolwch bawb, wrth reswm, 
nad oes modd gwneud unrhyw beth 
corfforol, boed waith neu hamdden, heb 
gael digon o fwyd i greu’r ynni a’r egni 
sy’n angenrheidiol i’n cynnal. 
Tramwyo’r llwybrau lleol o gwmpas y 
Garth y byddaf yn ddi-feth - a sylwch mai 
“o gwmpas” nid “i ben” y Garth y bydd y 
daith - mae ‘na sens ym mhob dim yn 
does! 
   Ac ar fy mhen fy hunan y byddaf yn 
mentro allan, rhywle o gwmpas saith neu 
wyth o’r gloch y bore, cyn iddi gynhesu 
gormod, ac ar amser sy’n caniatáu i gael 
rhyddid weddill y dydd i ymwneud a 
dyletswyddau eraill, rhai yn bleserus, rhai 
yn ddymunol, eraill yn orfodol dan 
oruchwyliaeth y wraig! 
   ‘Does dim rhaid eich atgoffa bod ein haf 
eleni wedi bod yn hynod o dwym, a hyd 
yn oed bron ar doriad gwawr byddai 
gwres pelydrau’r haul yn sicrhau bod y 
dafnau chwys yn rhedeg o’r talcen i’r 
traed yn ddi-baid drwy gydol y daith o 
rhyw 30 munud. 
   Fedrwch chi ddim osgoi bod ar oledd, i 
fyny neu i lawr, ym Mhentyrch, ac os 

ydi’r pleser ar ddechrau’r daith i lawr allt, 
yna fe wyddoch i sicrwydd mai slog i 
fyny’r allt yn ôl fydd ei diwedd. 
   Tybed ydych chi’n cofio’r ffilm o’r enw 
“The Loneliness of the Long Distance 
Runner” [1962: gyda Tom Courtney a 
Michael Redgrave yn chwarae’r prif 
rannau] - gewch chi gwglo i atgoffa eich 
hunain o’r stori? 
   Tydi’n stori i ddim byd tebyg i’r ffilm, 
dim ond bod y teitl yn dod i’r meddwl bob 
hyn a hyn wrth dramwyo ffyrdd y fro heb 
neb o’m cwmpas - neb yn gwmni. 
   Nes i mi sylweddoli, un bore hynod o 
braf, tra’n rhedeg ar hyd Heol Ty’n-y-
coed i gyfeiriad y gorllewin, ar haul yn 
ddigon uchel y tu ôl i mi, fod gen i gymar 
i gyd-redeg ag o, un oedd yn cadw tempo 
yn union ‘run fath a mi, dim ond ei fod o 
fymryn ar y blaen i mi, ac yn mynnu bod 
felly hyd nes cyrraedd hanner ffordd.  
   Bryd hynny, a minnau’n troi ‘nôl i 
wynebu’r dwyrain, dyma fo yn mynnu 
rhedeg y tu ôl imi, heb yngan gair, dim bw 
na be o’i gyfansoddiad hyd ddiwedd y 
daith. 
   A’r fath ddigwilydd-dra wedyn yn 
diflannu heb na diolch na ffarwel!! 
   Roedd hi’n bwrw glaw y tro nesaf i mi 
fentro allan i loncian, ac ‘roeddwn wedi 
rhyw hanner gobeithio y byddwn yn cael 
ei gwmni y tro hwnnw hefyd, er mwyn i 
mi ddod i’w nabod fymryn yn well a chael 
gwybod ei dras a phwy oedd ei deulu. 
   Ond ni ddaeth i’r golwg o gwbl - tybed 
mai rhedwr tywydd sych yn unig ydio? 
   Mae Bethlehem, Gwaelod-y-garth, o ran 
ei ddaearyddiaeth, wedi ei leoli yng 
nghysgod y Garth, ond nid pobl y 
cysgodion ydym o bell ffordd! 
   Rydym yn ymfalchïo mai troi ein 
golygon tua’r haul a’r goleuni a wnawn 
fel cynulleidfa, gan sicrhau mai o’r tu cefn 
i ni mae’r cysgod a’i feichiau. 
   Tra bod “glyn cysgod angau” wedi 
mynd yn “ddyffryn tywyll du” ac yn 
“geunant tywyll dychrynllyd” ers dyddiau 
William Morgan, beth bynnag a ddigwydd 
“fydd gen i ddim ofn, am dy fod ti gyda 
mi”.  

  ooooOOOOoooo 
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 
www.bethlehem.cymru 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. 

Eto fyth yr wythnos hon clywir sôn yn y 
cyfryngau am wyddonwyr yn bwrw eu 
golygon ar y blaned Mawrth, o bosibl yn 
rhagweld glaniad gan bobl. Mae’n agos at 
hanner canmlynedd ers glaniad cyntaf dyn 
ar wrthrych yn y gofod (Y Lleuad yn 

1969) a byth ers hynny mae’r cyfryngau 
wedi bod yn porthi dychymyg y cyhoeddd 
ynghylch menter teithio i’r pellafoedd.  
  Mae angen mathemateg i gael rhyw fath 
o afael ar y pellteroedd. Gellir cynnig bod 
pellter yr Haul o’r Ddaeaer, 93 miliwn 
milltir, o fewn ein dychymyg, gan fod yr 
Haul mor agos atom! Ond mae pellterau 
planedau a sêr eraill yn heriol. Felly, bu 
rhaid creu uned newydd – y blwyddyn-
golau – sylwer nid y flwyddyn olau. 
Dyma’r pellter y mae golau yn ei deithio 
mewn blwyddyn o amser.  
   Dyma her mathemategol i chi – Sawl 
milltir yw blwyddyn-golau? – o wybod 
bod golau yn symud ar gyflymder o 
186,000 milltir yr eilaid. Dylid, er mwyn 
bod yn gyfoes, ddefnyddio unedau metrig, 
ond tybiaf na fyddai’r anferthrefdd yn eich 
taro gyda’r un effaith.  
Wrth gwrs menter yw cynllunio taith i 
Fawrth, yn enwedig os na feddylier am y 
gost, y gwerth am arian. Ond beth am 
eiriau’r bardd Alan Llwyd? - Na fentrer i 
bellter byd/A chael nad oes dychwelyd. 
   Boed hynny fel y bo mae’r un wefr a her 
i’r dychymyg yn dod wrth ystyried 
gwyddoniaeth y pethau bychain. Clywch 
Alan Llwyd eto, Rhy fach pob mawrdra o 
fyd/ Enfawr yw pob bychanfyd. Y drafferth 
bennaf wrth ystyried atomau yw honno o 
ymadael â darlun o wrthrychau a 
deunyddiau cyffredin sy’n ymddangos i’r 
llygad noeth yn solet drwyddi draw, yn 
gontinwwm di-dor. Rhaid mynd at 
ddarlun yn y dychymyg sy’n gorfod ildio i 
dystiolaeth arbrofol a chydnabod bod y 
rhan helaethaf o ddigon o berfedd pob 
atom yn wacter. Cynigiwyd y darlun hwn, 
sy’n seiliedig ar fodel bod strwythur pob 
atom o bob elfen gemegol yn debyg i 
Gysawd yr Haul, sef, niwclews yr atom yn 
y canol gydag electronau fel planedau yn 
symud ogwmpas – gyda llaw, darlun 
cyntefig iawn yw hwn ond gwnaiff y tro. 
   Ceisiwch feddwl bod maint eich dwrn 
yn cynrychioli maint un niwclews, yna 
mae’r atom cyfan yn debyg i faint Eglwys 
Gadeiriol Sant Pawl yn Llundain. Os atom 
hydrogen sy dan sylw, ond un electron, 
mae’r un electron fel un gwyfyn yn 
hedfan yn holl ofod yr eglwys. Fel canran, 
mae’r gofod gwag mewn atom yn 99. 
9999999999999 (pymtheg 9 i gyd). 
Ystadegyn arall a welais yw hwn, petai 
modd cywasgu allan yr holl ofod sy yng 
nghyrff y 7 biliwn o bobl ar y Ddaear, 
byddai’r cyfan o’r boblogaeth bresennol 
yn ffitio mewn ciwb siwgr. Wrth gwrs 
byddai pwysau’r ciwb hwnnw yn drymach 
na’r cyffredin! Ydy hyn yn ffansïol ac yn 
bell o realiti? Ydy ar y Ddaear, ond nid 
felly yn yr uchelderau pell, lle mae sêr yn 
trigo ac yn trengi. 
   Ystyrier felly wrth gynllunio taith i’r 
gofod. Hefyd rhodder parch i’r pethau 
bychain canys eiddynt hwy yw cyfrinach 
llawer o ddyfeisiau ein hoes dechnolegol. 

http://www.bethlehem.cymru
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Hydref 

i gyrraedd erbyn 

21 Medi 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 

Noson yng nghwmni 
Robat Arwyn 

 

8yh Nos Iau,  
20 Medi 

Clwb Rygbi Pentyrch 
Aelodaeth £10 

Manylion:  029 20890040 

Pontypridd 

Catrin Dafydd 
Bardd  y Goron  

Eisteddfod Caerdydd 

 
Nos Iau, Medi 13eg  

am 7.30  
yn Festri Capel Sardis  

 

Rhagor o fanylion:   

01443 485272                            

Tonysguboriau 

Medi 19eg  
 

’O na fyddai’n haf o hyd’  
(Pawb i ddod a llun sy’n orau gyfleu’r haf 
iddynt gyda 2 funud i egluro eu dewis).                                        

 

Rhagor o fanylion:   
01443 223828                           

Argraffwyr:   

Copyprint Wales 
Trefforest 

www.copyprintwales.co.uk 

Noson Agoriadol! 
Adloniant gan  

ddoniau ifanc y fro 
 

Nos Fercher,  Medi'r 19eg. 2018 
7yh Festri Bethlehem,  

Gwaelod y Garth. 
 

Croeso cynnes  
i aelodau newydd. 

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. 

DYCHWELIAD  

DON PASCWALE 2018 
 

Don Pascwale yw cynhyrchiad unigryw 

OPRA Cymru o’r gampwaith comig 

hynod, Donizetti. 

   Mae'r cynhyrchiad yn cynnwys rhai o 

dalentau lleisiol ifanc mwyaf diddorol 

Cymru, gan gynnwys Kiefer Jones, 

Robin Gruffudd, ac enillwyr gwobrau'r 

Eisteddfod, Aneira Evans a Huw Ynyr 

Evans. 

   Bydd band siambr fechan yn cyfeilio 

trawsgrifiad newydd gan y cyfansoddwr 

o Corea, Sa Do Kim, ac mae rhai o'r 

disgyblion ysgol a gyfrannodd yn 

llwyddiannus i daith première OPRA 

Cymru y llynedd o fersiwn operatig 

Gareth Glyn, Wythnos yng Nghymru 

Fydd yn cymryd rhan. 

    Mae fersiwn Cymraeg nodedig Twm 

Morys o'r llyfr Eidalaidd gwreiddiol yn 

gwneud yr opera hyfryd hon yn hygyrch 

i'r teulu cyfan.  

  Theatr Soar, Merthyr Tudful. 

7.30yh Nos Iau, 13 Medi 2018. 

www.theatrsoar.co.uk. 01685 722176. 

mailto:revdrosa@gmail.com
http://www.theatrsoar.co.uk
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Ysgol Creigiau  

Gweithdy Diogelwch Haul 
Yn ddiweddar croesawon ni 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 faterion Diogelwch Haul. Diolch 
am ymweld â ni! 
 
Gweithdy Drama 
Daeth Anwen o gwmni ‘Mewn Cymeriad’ i’r 
ysgol i gynnal gweithdy a chyflwyniad drama 
gyda disgyblion Blwyddyn 5. Roedd y 
disgyblion i gyd wrth eu boddau yn dysgu am 
brofiadau a digwyddiadau’r 2il Ryfel Byd 
drwy ddrama. Diolch Anwen! 
  
Gwibdeithiau Ysgol 
Y tymor hwn mae pob dosbarth wedi 
mwynhau gwibdaith haf i amrywiol lefydd. 
Aeth disgyblion y Feithrinfa i Ganolfan 
Chwarae ‘Jazzy Jungle’, Dosbarth Derbyn i 
Fae Caerdydd a mwynhau taith ar drên bach a 
chwch a chwrdd â Chapten Morgan a 
Chapten Carol, Blwyddyn 1 i Barc Porthceri 
ym Mro Morgannwg, Blwyddyn 2 i 
‘Mountain View Ranch’ yng Nghaerffili, 
Blwyddyn 3 i Hollywood Bowl a Bae 
Caerdydd, Blwyddyn 4 i Ganolfan Dŵr 
Gwyn Caerdydd, Blwyddyn 5 i Barc 
Ffitrwydd Amdani yng Nghaerdydd a 
Blwyddyn 6 i Ganolfan Hwylio Caerdydd. 
Cafodd pob un amser gwych.  

 

Wythnos Eco 
Ar ddechrau Gorffennaf cafodd y disgyblion 
gyfle i wisgo dillad glas i’r ysgol a dod â 
chyfraniad i elusen Ysgolion WE.  Yn ystod 
yr wythnos bu’r disgyblion yn gwneud nifer o 
weithgareddau yn ymwneud â dŵr ac aeth 
aelodau’r Pwyllgor Eco o gwmpas y 

dosbarthiadau yn ‘dysgu’ disgyblion am 
bwysigrwydd dŵr a sbwriel yn ein moroedd. 
Cynhalion ni weithgaredd ysgol gyfan i godi 
ymwybyddiaeth y disgyblion o wledydd sydd 
heb ddŵr glân. Gweithiodd pob dosbarth fel 
tîm i gerdded 3.7 milltir o gwmpas cae’r 
ysgol gan gario bwced o ddŵr - dyna’r pellter 
mae rhai pobl yn cerdded i gael dŵr glân yn 
ddyddiol. Codwyd £270 i elusen WE. Bydd 
pob £15 a godir yn golygu bod un person yn 
cael dŵr glân am weddill ei oes. Mae haelioni 
ein disgyblion a rhieni wedi helpu 17 person. 
 
Neuadd Dewi Sant 
Yn ddiweddar ymwelodd 20 aelod o'n 
sgwadiau dawnsio disgo â Neuadd Dewi Sant 
i fynychu gweithdy gan gwmni Dawns 
Rubicon. Cyflwynwyd gwahanol dechnegau 
a diwylliannau dawnsio. Diolch i Mrs 
Tewkesbury a Miss 
Ryall am drefnu. 
  
Mabolgampau 
Roedd ein 
Mabolgampau’n 
hynod lwyddiannus 
eleni eto. Roedd y 
disgyblion yn 
gyffrous ac yn 
awyddus i gymryd rhan yn y gwahanol 
gystadlaethau. Cawsom brynhawn heulog ac 
roedd pawb wrth eu boddau. Gwerthodd y 
Grŵp Menter a’r Grŵp SNAG pob un o’u 
potiau mefus blasus a’u poteli dŵr. Einion 
oedd y llys buddugol ar ddiwedd y prynhawn. 
Diolch i “Orchard Media and Events Group” 
am gael benthyg y system sain yn rhad ac am 
ddim. Diolch i bawb a ddaeth â gazebos a 
phawb a ddaeth i gefnogi.  Dyma’r Diwrnod 
Mabolgampau prysuraf ers blynyddoedd! 

Tafwyl 
Perfformiodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen ar 
lwyfan Ysgolion y Tafwyl yng Nghastell 
Caerdydd yn ddiweddar. Diolch i Miss 
Thomas a staff y Cyfnod Sylfaen am 
hyfforddi’r disgyblion, i Mrs Davies am 
gyfeilio a diolch i’r holl rieni a theuluoedd 
am gefnogi.  
 
Llwyddiant Sgio 
Ar noson grasboeth ym mis Gorffennaf  aeth 
tri thîm sgïo o’r ysgol i gystadlu yng 
nghystadleuaeth ‘Snowsport’ Cymru a 
gynhaliwyd yng Nghanolfan Sgïo Caerdydd. 
Llongyfarchiadau i’r disgyblion i gyd!  
Llwyddodd un tîm i gipio’r safle cyntaf. 
Cafon ni nifer o enillwyr unigol hefyd: 
Ffion (Class 6) - 1af merched Dan12.  Ffion - 
1af (bechgyn a merched).  Lily (Dosbarth 3) -
1af merched Dan10.  Harry C-T (Class 3) - 
2ail  bechgyn Dan 10 (heb gofrestru).  Will 
(Dosbarth 6) - 3ydd bechgyn Dan 12 (wedi 
cofrestru).  Ifan (Dosbarth 5) - 3ydd bechgyn 
Dan 12 (heb gofrestru) 
  
Mentergarwch Mentrus 
Yn ddiweddar aeth pedwar disgybl o 
Ddosbarth 4 i westy’r Future Inn i gyflwyno 

Prosiect Wythnos Fentergarwch yr ysgol 
mewn Cynhadledd i Benaethiaid Ysgolion 
Cymraeg y Consortiwm. Ym mis Mai roedd 
y pedwar wedi cystadlu yn erbyn ysgolion 
eraill ac wedi dod yn fuddugol. Oherwydd eu 
llwyddiant cawsant wahoddiad i fynychu’r 
gynhadledd a rhannu eu gwaith gyda’r 
Penaethiaid. Gwych Bethan, Gruff, Harriet ac 
Efa Fflur! 
  
Rygbi Tag ar y Traeth 
Ym mis Gorffennaf aeth 35 o ddisgyblion 
Blwyddyn 4, 5 a 6 i Ynys y Barri i gymryd 
rhan yng Ngŵyl Rygbi Tag yr Urdd. Cawsant 
ddiwrnod gwych! Diolch o galon i’r staff am 
fynd gyda’r disgyblion. 

Gwasanaeth Blwyddyn 6 
Roedd gwasanaeth ffarwel Blwyddyn 6 yn 
brofiad emosiynol iawn ar ddiwedd y tymor. 
Roedd y neuadd dan ei sang gyda rhieni, 
neiniau, teidiau a ffrindiau yn mwynhau 
gwrando ar atgofion y disgyblion o'u hamser 
yn Ysgol Gynradd Creigiau. Diolch i chi 
Blwyddyn 6 am fod yn ddisgyblion mor 
wych. Dymuniadau gorau i chi gyd yn eich 
ysgolion uwchradd. 
  
Cyngerdd Gerddorol yr Haf 
Ym mis Gorffennaf cynhaliwyd noson 
Gerddorol wych ar iard yr ysgol. Roedd yn 
ddathliad o dalentau creadigol ein disgyblion. 
Diolch unwaith eto i Gyfeillion yr Ysgol am 
drefnu’r noson. Diolch i ‘AB Acoustics’ am 
gael benthyg system sain yn rhad ac am 
ddim. Diolch i bawb am gefnogi’r raffl - 
codwyd £819.35 Codwyd £648.20 yn y 
Gyngerdd Haf - gwych! 
  
Parti Ffarwelio â Blwyddyn 6 
Diolch o galon i Gyfeillion yr Ysgol am 
drefnu Parti Ffarwel bythgofiadwy i 
ddisgyblion Blwyddyn 6 nos Wener olaf y 
tymor. Y thema oedd ‘Efrog Newydd’ ac 
roedd pob un wrth eu boddau. 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg  

Ffarwelio a Chroesawu - Newidiadau 

Staffio  

Dymunwn pob dymuniad da i Geraint Lewis 

sy’n ein gadael i fynd i fod yn Uwch 

Gynghorydd Her gyda CSC; Osian George 
sy’n ein gadael i ymuno ag Ysgol Gyfun Bro 

Edern; Eurig Thomas sydd wedi derbyn 

dyrchafiad fel Dirprwy Brifathro Ysgol Cwm 

Brombil; Rhodri Williams sy’n ein gadael i 
ail-leoli yn y Gogledd ac wedi derbyn swydd 

yn Nant Gwrtheyrn ac i Lowri Woodington 

sy’n ein gadael i ymuno ag Ysgol Gyfun Bro 

Edern. Pleser hefyd yw croesawu staff 

newydd atom ym mis Medi: Nia Griffiths 
(Arweinydd Cwricwlwm Gwyddoniaeth), 

Gareth Williams (Technoleg Gwybodaeth), 

Meleri Morgan (Drama), Ceri Thomas a 

Rhian Wyn Jones (Mathemateg) ac Elain 

Fflur Jones a Saran Gwerfyl (Cymraeg). 

 

Pencampwyr y Sir 

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed Blwyddyn 
10 am ennill Cwpan RhCT.  Enillodd y 

bechgyn 5-3 ar ôl amser ychwanegol. Roedd 

hi’n gêm gystadleuol iawn yn erbyn Ysgol 

Cwm Rhondda. 

Eisteddfod yr Ysgol 

Bu’r cystadlu’n frwd eleni eto ac roedd 

popeth a oedd ar y llwyfan yn safonol iawn.  
Llongyfarchiadau i Lys Hywel ar ennill yr 

Eisteddfod ac i Huw Griffiths Blwyddyn 10 

ar ennill y gadair hŷn ac i Beca Roberts 

Blwyddyn 8 ar ennill y gadair iau gyda 
cherddi arbennig o dda. Diolch i Jay Worley 

ac i Leon Welsby am feirniadu ar y diwrnod 

ac i Cynan Llwyd am feirniadu’r gwaith 

llenyddol. 
 
Arddangosfa Prifysgol Fetropolitan 

Caerdydd 
 Braf oedd gweld gwaith disgyblion TGAU a 

Lefel Uwch Gyfrannol yn cael eu harddangos 

ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, lle 
cafodd y disgyblion gymeradwyaeth am eu 

gwaith yn ystod y flwyddyn gan Bennaeth y 

Brifysgol. Braint oedd gweld ymateb y 

cyhoedd i waith y disgyblion. 

Mabolgampau 

Bu’r Mabolgampau ar ddiwedd y tymor a 

chafwyd diwrnod braf iawn yn Lecwydd.  

Llongyfarchiadau i Lys Owain am ennill y 

Mabolgampau. 
   Y pencampwyr oedd Joe Fowler ac Emily 

Nuthall o Flwyddyn 7; Griffydd Price a 

Megan Bowen o Flwyddyn 8; Dewi Hobbs a 

Lara Watts o Flwyddyn 9; Will Huggins ac 
Erin Murray o Flwyddyn 10.   
 

Diwrnod Pontio Blwyddyn 4 a 5 yn yr 

Adran Gelf 

Cafodd disgyblion Mwy Abl a Thalentog o 
ran Celf a Dylunio'r cyfle i ddod i’r Adran 

Gelf am ddiwrnod i ymestyn eu sgiliau 

ymarferol. Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus 

iawn gyda’r disgyblion yn astudio ‘Plu’ fel 

thema trwy arlunio, peintio a chreu plu allan 

o bapur a chlai. 

 
Diwrnod Dyfodol Llwyddiannus – Prosiect 

ar y cyd rhwng Celfyddydau’r Garth a’r 

Dyniaethau. 

Cafodd blwyddyn 7 gyfle i weithio gyda’r 
cyfadrannau Celfyddydau Mynegiannol a 

Dyniaethau ar brosiect ‘India’. Gan fod y 

disgyblion eisoes wedi bod yn astudio ‘India’ 

fel thema gyda’r Dyniaethau cawsant y cyfle 

i fod yn rhan o weithgareddau celfyddydol a 
hamddenol i ennyn dealltwriaeth ehangach o 

ddiwylliant y bobl yn India. Cynhaliwyd sawl 

gweithgaredd i hybu traddodiadau, fel 

defnyddio patrymau wedi’u hysbrydoli gan y 
traddodiad o beintio ‘Henna’ ar ddwylo i greu 

dwylo clai ac argraffu eu mono gynlluniau eu 

hun ar ddwylo a thraed. 

Parhad ar dudalen 13 

Mabolgampau 
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Ysgol Gymraeg 
Castellau 

Cystadlu brwdfrydig ym mabolgampau’r 

ysgol. Llongyfarchiadau i'r llys buddugol, 

Gelynnog. Congratulations Gelynnog! 

Mwynhad llwyr ymysg dosbarthiadau Sali 

Mali a Jac Do wrth gymryd rhan mewn 

gweithdy dawns gyda Samantha Hancock. 

 

Bl.5+6 yn ennill gwobr yng Nghystadleuaeth 

Hanes John Hopla. 

Diwedd flwyddyn a ddaeth, cyfle i ymlacio ar 
draeth. Trip Bl 5 & 6  ar lan y môr yn y 

Mwmbwls.  

 

Diwrnod penigamp i flwyddyn 3 & 4 yn 

Heatherton.  
 

Profiad anghofiadwy o wylio cywion bach yn 
deor yn y dosbarth. 

 

Diolch i @tenovuscancer am eu gweithdai ar 
ddiogelwch yr haul. A big thank you to 
Alyson and Carys 

Y cyfnod Sylfaen yn rhyddhau'r glöynnod 
byw! 

 

Rhieni a phlant y cyfnod Sylfaen yn 
mwynhau’r carnifal. Cyfle i ddathlu gwaith 
thema’r tymor. 

Braf oedd croesawu ein ffrindiau o Ysgol 
Llyn y Forwyn. Dewch nôl yn fuan. 

 Hefyd, cafodd y disgyblion y cyfle i greu 

model 3D o fap India trwy ddefnyddio 

modroc a ‘papier-maché’. Roedd y disgyblion 
hefyd wrth eu boddau yn chwarae gêm o 

griced, un o chwaraeon mwyaf poblogaidd 

India, tra roedd eraill wedi mwynhau ymlacio 

trwy ddysgu ioga a defnyddio pŵer yr 
ymennydd. 

   Cafodd y plant sesiwn gwestiynu a myfyrio, 

gan ddeall pwrpas ac effaith myfyrio o fewn 

ein bywydau o ddydd i ddydd. Roedd y 

gerddoriaeth yn bloeddio wrth iddynt ddysgu 
dawnsio i ‘Jai Ho’, sy’n golygu ‘bod yn 

fuddugol!’ Hefyd dysgon nhw am actorion 

‘Bollywood’ trwy eu cymharu efo actorion 

‘Hollywood’. Defnyddiwyd offerynnau 

priodol yn yr ystafell gerddoriaeth i 

gyfansoddi cerddoriaeth Bhangra. 

 
Cwrdd â Hilary Clinton! 

Ddydd Sadwrn y 30ain o Fehefin, ces i a fy 

chwaer, Ffion, y cyfle i gwrdd â Hillary 
Clinton ym Mhrifysgol Abertawe. Mae 

Hillary Clinton yn wleidydd o America sydd 

wedi bod yn Brif Foneddiges yr Unol 

Daleithiau, Seneddwr Efrog Newydd, 

Ysgrifennydd Gwladol UDA, ac ymgeisydd 
arlywyddol y Democratiaid yn erbyn Donald 

Trump yn 2016. 

   Roedd Mrs Clinton yn ymweld â Phrifysgol 

Abertawe er mwyn ymweld ag Ysgol y 
Gyfraith sydd wedi cael ei henwi ar ei hôl.  

Dyma’r ail waith mae Mrs Clinton wedi 

ymweld â’r brifysgol ar ôl ymweld â hi 

llynedd a derbyn doethuriaeth anrhydeddus 

gan y brifysgol. 
   Ar ôl clywed bod Mrs Clinton yn 

dychwelyd i Gymru, penderfynon ni geisio 

cyflwyno cwestiwn iddi hi. Ar y Cyngor 

Ysgol, rydyn ni wedi bod yn trafod hawliau 

plant yn ddiweddar felly penderfynon ni i 
ofyn cwestiwn am ei barn ar yr hawliau yma. 

   Roedd y cwestiwn cyntaf ynglŷn â sut gall 

pobl ifanc gael eu lleisiau wedi eu clywed a 

sut gallwn ni helpu pobl ifanc eraill ar draws 
y byd i wybod eu hawliau. Roedd yr ail 

gwestiwn ynglŷn â phleidleisio yn 16 a beth 

oedd ei barn hi ar y mater. Roedd ei hatebion 

yn ddiddorol ac roedd yn amlwg ei bod yn 

ymwybodol iawn o hawliau plant. 
   Llwyddon ni gael y cyfle i gwrdd â Hillary 

Clinton yn Abertawe a gofyn ein cwestiynau. 

Roedd hi’n brofiad arbennig a bythgofiadwy. 

Roedd llawer o Aelodau Cynulliad Bae 
Caerdydd ac Aelodau Seneddol Llundain yn 

bresennol megis Elin Jones AC a Christina 

Rees AS a ches i’r cyfle i gael sgwrs gyda 

nhw hefyd.  

Gan Efan Fairclough Blwyddyn 10. 
 

Ysgol Gyfun Garth Olwg  
(Parhad o dudalen 12) 

https://twitter.com/tenovuscancer
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Ysgol Gynradd 
Garth Olwg 

Ein Pwyllgor Eco (a Mr Gruffydd!) yn 
mwynhau casglu a blasu llysiau o’r ardd!  
 
Plant Meithrin a Derbyn yn mwynhau sioe 
Martyn Geraint. 

Ymweliad Tenovus i ddysgu am sut i ofalu 
am ein croen yn y tywydd braf. 
 
Da iawn wir i Gracie McKay sydd heb golli 
diwrnod ysgol mewn 4 blynedd!  
 
 

Llongyfarchiadau mawr i'r plant yma am 
ennill cwpanau Blwyddyn 6 a bleidleisiwyd 
gan staff yr ysgol. 
 
Xavier Armstrong - Ymdrechwr mwyaf y 
Cyfnod Sylfaen  
Mason Lee - Cynnydd mwyaf y Cyfnod 
Sylfaen 
Jack Lewis – Cynnydd mwyaf CA2 
Chelsey Maksimovic – Ymdrechwraig CA2 

Symud Ymlaen… 
Neges gan Mrs Bode… 
 
“Hoffwn ddiolch i Mr.Gruffydd ar ran staff 
a phlant Garth Olwg am ei holl waith caled 
a'r mwynhad yr ydyn wedi cael yn ei gwmni 
dros yr wyth mlynedd ddiwethaf. Bydd 
colled mawr ar ei ôl! Mwynhewch eich 
ymddeoliad! Rydych yn haeddu cael 
ymlacio nawr!”  
 
Hwyl fawr Mr Gruffydd!  Oddi wrth bawb 
yn nheulu Garth Olwg. xxx  
 
 
 
 
 

Yng ngheiriau Mr Gruffydd… 
“Bu'n fraint gen i fod yn bennaeth ar Ysgol 
Gynradd Gymraeg Garth Olwg am yr 8 
mlynedd diwethaf ond byddaf yn gadael 
gyda llawer iawn o atgofion melys o fy am-
ser yma. Bu'r cyfnod yn un cyffrous ond yn 
un a roddodd gymaint o foddhad i mi, yn 
enwedig o fod yng nghwmni staff hapus, 
ymroddedig a hynod broffesiynol ac yng 
nghwmni disgyblion hynaws a thalentog 
oedd yn barod i gydweithredu. Byddaf yn 
cofio plant Garth Olwg fel rhai cydwybodol 
na fyddent bron byth yn ein siomi. Anog-
wch eich plant os gwelwch yn dda i barhau i 
ddod i siarad a mi. Byddaf bob amser yn 
cymeryd diddordeb yn eu datblygiad. Di-
olch unwaith yn rhagor am eich cyfeill-
garwch a'ch cydweithrediad parod. Rwy'n 
gadael yr ysgol yn teimlo'n fodlon iawn yn 
enwedig o ganlyniad i'n harolwg diweddar. 
Dymunaf bob llwyddiant i'r ysgol ar gyfer y 
dyfodol.” 
 
Newid Swyddi 
Llongyfarchiadau i Mrs Rhian Morris sydd 
wedi ei phenodi'n ddirpwy bennaeth dros 
dro ar secondiad i Ysgol Gynradd Gymraeg 
Castellau o fis Medi ymlaen. 
 
Mae Mrs Elin Howard wedi ei phenodi'n 
ddirprwy dros dro yr ysgol ar gyfer y flwyd-
dyn nesaf. Llongyfarchiadau i hi hefyd! 
 
Mrs Bode sydd wedi ei phenodi‘n bennaeth 
cynradd dros dro am y flwyddyn acade-
maidd nesaf cyn i’r ysgol newydd gael ei 
sefydlu ym mis Medi 2019. Dymunwn bob 
lwc i Mrs Bode yn ei gwaith o arwain yr ys-
gol gynradd o fis Medi ymlaen. 
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Llyfrau ar Bresgripsiwn i 
helpu i fynd i’r afael â 

dementia 
 

Mae pennod newydd yn y frwydr yn erbyn 

dementia yng Nghymru wedi dechrau, wrth 

lansio cynllun Darllen yn Well: Llyfrau ar 

Bresgripsiwn ar gyfer dementia gan 

ddarparu ystod unigryw o lyfrau trwy 

lyfrgelloedd cyhoeddus, wedi’u hanelu at 

feithrin dealltwriaeth well o’r clefyd. 

   Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, 

cyflenwir y rhestr lyfrau a guradwyd yn 

arbennig gan Yr Asiantaeth Ddarllen mewn 

partneriaeth â Chymdeithas Prif 

Lyfrgellwyr Cymru (SCL Cymru) a’i 

chymeradwyo gan swyddogion 

proffesiynol ym maes iechyd. Erbyn hyn 

mae’r elusen yn gweithio gyda Chyngor 

Llyfrau Cymru i sicrhau bod y llyfrau ar 

gael yn y Gymraeg, am y tro cyntaf. Eleri 

Huws, sydd bellach yn byw ym Meisgyn, 

sy'n gyfrifol am yr addasiadau.  

      Dyfeisiwyd y fenter yn wreiddiol yng 

Nghymru gan y seicolegydd clinigol 

ymgynghorol a’r awdur yr Athro Neil 

Frude, a ddywedodd: “Mae argymell 

llyfrau i bobl sy’n byw gyda dementia a’u 

gofalwyr yn beth gwych gan yr Asiantaeth 

Ddarllen, ac rwy’n falch iawn ei fod yn 

dod i Gymru. 

   “Mae pob un o’r llyfrau wedi’i ddarllen 

gan arbenigwyr proffesiynol neu’r rheiny y 

mae ganddynt brofiad o fyw gyda 

dementia. Nid yw pobl sy’n byw gyda 

dementia o reidrwydd yn defnyddio’r 

rhyngrwyd, felly gall llyfrau roi cysur mwy 

a bod yn fwy hygyrch iddynt. 

   “Mae’n bwysig bod yr un wybodaeth ar 

gael ar gyfer siaradwyr Cymraeg a 

siaradwyr Saesneg. Efallai y bydd 

siaradwyr Cymraeg sy’n byw gyda 

dementia’n ei chael yn haws ac yn fwy 

cyffyrddus i siarad yn eu hiaith gyntaf.”  

Taith i Boulogne 
Ar ddydd Sadwrn y seithfed o Orffennaf, 

gadawon ni Gymru am ddeuddeg o’r gloch y 

nos ar daith i Ffrainc.  Wrth deithio ar y bws, 

teimlais fy nghalon yn cyflymu ac yn cyf-

lymu wrth feddwl am yr holl brofiadau an-
hygoel yn Ffrainc.  Wrth ddod mas o’r twnnel 

teimlais yr haul yn disgleirio ar fy llygaid.  Ar 

ôl brecwast hyfryd yn Calais teithion draw i 

barc thema Bagatelle.  Gwibiais yn syth draw 

i’r triops, y reid fwyaf yn y parc. Hedfanais 
ben i waered yn dal 'mlaen i’r ochrau gyda fy 

holl nerth. Ar ôl diwrnod hir, cysgon ni’n 

syth yn ein gwesty moethus. Dydd Llun aeth-

on ni i’r acwariwm i weld siarcod enfawr ac 

ambell bengwin drygionus.  Torheulon ar y 

traeth wrth edrych ar y môr diddiwedd. Taith 

i’r ganolfan siopa oedd olaf cyn teithio nôl i 

Gymru i roi cwtsh mawr i Mam a Dad.  Am 

brofiad bythgofiadwy.  

Gan Tom Williams Blwyddyn 7. 
Taith i Baris 

 Ar y 23ain o Fehefin, aethom ni ar daith ar 
fws moethus i Baris 
gyda Mr Parry, Miss 
Mair a Mr Price.  
Roedd y daith yn hir ac 
roedd rhaid cael “bws 

tawel” ar ôl 11 o’r 
gloch y nos felly roedd 
pawb wedi deffro yn 
barod am Disneyland y 
bore wedyn.  Roedden 
ni ym mharc Disney trwy’r dydd ac roedd 
hi’n ddiwrnod hyfryd o beth. Treulion ni’r 
holl ddiwrnod ar y reidiau yn y parc. Ar ôl i’r 
diwrnod orffen gwnaethon ni aros i weld y 
tân gwyllt a’r sioe ar y castell. Roedd y sioe 
yn arbennig.  Ar ôl cysgu yn y gwesty hyfryd 
aethon ni mewn i Baris. Gwelon ni’r tŵr Eiff-
el ac aethon ar yr afon Seine. Ar ôl hynny 

Teithiau Ysgol Gyfun  
Garth Olwg  

cafon ni amser i fwynhau a siopa cyn dych-
welyd nôl i’r gwesty. Ar y diwrnod olaf, 
aethom ni i fecws. Dysgon ni am sut mae 
bara yn cael ei greu a gwnaethon ni gwrdd â 
dyn ofnus iawn oedd yn coginio’r croissants! 
Taith anhygoel i orffen Blwyddyn 10.  

Gan Ethan Davies Blwyddyn 10. 

LLANILLTUD 
FAERDREF  

Gohebydd Lleol:  
 

Daeth 30 o bobl i Ganolfan Dysgu Gydol Oes 

Garth Olwg ym Mhentre’r Eglwys i glywed 

arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC yn 
trafod gwleidyddiaeth Cymru nos Iau 12 o 

Orffennaf. Cadeirydd y noson oedd Fflur 

Elin. 

   Yr oedd sawl pwnc dan sylw ynglŷn ag 
annibyniaeth i Gymru ag angen i Gyngor 

Cymunedol Llantwit Faerdref gynhyrchioli'r 

gymuned yn well. Mae pob cynghorydd yn 

ddyn ers etholiad flwyddyn ddiwethaf. 

   Dywedodd Leanne Wood, AC Rhondda: 
“Cafwyd dadl wych ym Mhentre’ Eglwys 

gyda sylwadau meddylgar ac optimistaidd 

ynglŷn â newid sydd ei angen yng Nghymru.  

   Dylai penderfyniadau am Gymru gael eu 

gwneud yng Nghymru dros Gymru – nid gan 
wleidyddion yn San Steffan." 

   Dylid defnyddio arian cyhoeddus er lles y 

cyhoedd; gwneud y mwyaf o gyfranogiad 

pobl mewn democratiaeth; cydweithredu fel 
unigolion yn hytrach na chystadlu yn erbyn 

ein gilydd; a dysgu o’n hanes i edrych tuag at 

y dyfodol mewn gobaith, yn hytrach nac 

edrych yn ôl yn hiraethus.” 

Cyn-ddisgyblion Plasmawr 
 
Mae Ysgol Plasmawr yn dathlu 20 oed eleni 

ac mae galw i gyn-ddisgyblion gofrestru 

gyda'r ysgol er mwyn bod yn rhan o'r dathlu. 

Gallwch gofrestru ar trydar 
@YsgolPlasmawr. 

https://readingagency.org.uk/
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Paratoi ar gyfer  
tymor newydd  

Mae Clwb Rygbi Pontypridd yn para-
toi ar gyfer tymor newydd - un sydd 

yn cynnig sialensau newydd heriol 
gyda dyfodol y clwb yn y fantol. 

   Mae Undeb Rygbi Cymru wedi 
newid strwythur Uwch-gynghrair y 

Principality, ac am y tro cyntaf ers 
blynyddoedd lawer, bydd yr un-clwb-

ar-bymtheg yn brwydro yn erbyn y 
bygythiad o gwympo i'r adran islaw, y 

Bencampwriaeth. 
   Y bwriad yw cwtogi nifer y clybiau yn 
yr Uwch-gynghrair i ddeuddeg felly bydd 

y pedwar clwb sy'n diweddu ar waelod y 

tabl yn cael eu darostwng.  

   Y farn gyffredinol yw y gallai'r fath 
dynged fod yn drychinebus i glwb fel 

Pontypridd, i'r cefnogwyr ac i'r gymuned, 
a'r bwriad penodol yw osgoi'r fath 

dynged. 
   Diweddodd Pontypridd y tymor blaeno-

rol yn y trydydd safle yn y tabl, ond yn 
sicr bydd y gynghrair y tymor nesaf yn 

llawer mwy cystadleuol, gyda nifer o 
glybiau wedi gwario arian mawr i ddenu 
chwaraewyr newydd i'w rhengoedd. 

   Nid oes arian mawr gan Bontypridd, 
ond mae'r polisi o fagu talent ifanc drwy 

Goleg y Cymoedd a Phrifysgol De Cym-

ru, a rhoi cyfle i chwaraewyr addawol o 

glybiau cyfagos, yn talu ar ei ganfed. 
   Mae yn agos i hanner cant o chwarae-

wyr wedi bod yn ymgynnull i sesiynau 
ymarfer Pontypridd dros yr haf, a'r gobaith 

yw y bydd carfan dalentog a chystadleuol 
yn ei lle ar gyfer y tymor newydd. 

   Daeth nifer o wynebau newydd mewn i'r 
clwb dros yr haf, rhai profiadol a rhai if-

anc a dibrofiad. Mae'r canolwr Tom Riley 
wedi dychwelyd i Bontypridd ar ôl cyf-

nodau gyda'r Dreigiau a'r Cornish Pirates, 
a'r mewnwr talentog Will Baird wedi ym-

uno o Benybont. Chwaraewr dylanwadol 
arall yw'r blaenasgellwr corfforol Rhodri 
Jones, yn wreiddiol o Dreorci ond wedi 

chwarae i Gasnewydd a Phontypwl. 
   Bydd y tymor cystadleuol yn dechrau i 

Bontypridd gyda thaith fer i Bedwas ar 

ddydd Sadwrn 1af o Fedi, gyda'r gêm gar-

tref gyntaf wythnos yn ddiweddarach yn 

erbyn Llanelli. Mae'r holl wybodaeth am 

gemau Pontypridd, a'r garfan sy'n cael ei 

rhoi at ei gilydd, ar wefan y clwb: 

www.ponty.net 

Cyhoeddwyd hyn ar faes y Brifwyl yn y 
Bae ac ar faes yr ŵyl Geltaidd yn Lorient 

trwy Facebook Live yr un pryd. 
   Mae criw ffilmio o Lydaw wedi bod ar 

faes yr Eisteddfod, yng nghwmni’r awdur, 
Prifardd a’r darlledwr Aneirin Karadog, a 

fydd yn cyflwyno’r ddwy raglen. 
   Cafodd Aneirin ei fagu yn bennaf ym 

Mhontypridd, a gan fod ei fam yn 
Llydawes a’i dad yn Gymro, mae'n rhugl 

yn y Gymraeg a'r Llydaweg. Yn 
gynharach eleni, cyhoeddodd y bardd 
cadeiriol y byddai ef a'i deulu yn symud i 

Lydaw ym mis Medi. 
   Bydd y rhaglen ddogfen Lydaweg yn 

edrych ar draddodiad yr Eisteddfod a'r 
iaith Gymraeg a’n diwylliant, tra bydd 

rhaglen ddogfen S4C yn edrych ar fywyd 
newydd Aneirin yn Llydaw a chymdeithas 

a bywyd yn y wlad honno.  

S4C a theledu Llydaw yn  
cyd-gynhyrchu am y  

tro cyntaf  


