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tafod elái 

Roedd Neuadd Ysgol Llanhari dan ei sang yn ystod tair noson 

olaf mis Tachwedd wrthi i dorf o rieni, disgyblion a ffrindiau 

ddod i weld perfformiad rhagorol o’r sioe gerdd Yr Ysgol Roc. 

Mae’r sioe yn dilyn hanes Dewey Finn, seren roc 

aflwyddiannus. Wrth i’r freuddwyd o fod ar y llwyfan ddod i 

ben, rhaid iddo feddwl am ffordd arall i ennill arian. Daw’r cyfle 

iddo weithio fel athro cyflenwi mewn ysgol breifat nodedig. 

Mae Dewey yn dod ȃ chyffro i’r dosbarth gan ddysgu’r 

disgyblion gweithgar a chydwybodol sut i rocio! A dyna a 

gafwyd - llond llwyfan o dalent a disgyblion Llanhari ar eu 

gorau!  

   Disgyblion hŷn yr ysgol oedd y prif gymeriadau sef Ioan 

Watkins (Bl 11) Celyn Lewis (Bl 13) Elan Booth (Bl 12) a Luke 

James (Bl 11) ac fe gefnogwyd hwy gan gast egniol a 

brwdfrydig o ddisgyblion eraill. Roedd y perfformiadau yn 

benllanw ar fisoedd o ymarfer o dan arweiniad Miss Angharad 

Rees Jones a Miss Bethan Phillips.        (Parhad ar dudalen 15) 

Yr Ysgol Roc Ethan Williams 
o’r Beddau ger 
Pontypridd yw 
Llywydd Urdd 

Gobaith Cymru  
 
Llywydd newydd yr Urdd ar 

gyfer 2018/19 fydd Ethan 

Williams o’r Beddau ger 

Pontypridd. Bydd hefyd yn 

derbyn rôl Cadeirydd Bwrdd 

Syr IfanC, fforwm ieuenctid cenedlaethol yr Urdd, am y flwyddyn. 

Mae Ethan newydd ddechrau astudio am radd mewn Teledu a 

Darlledu ym Mhrifysgol Portsmouth, ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol 

Gyfun Garth Olwg, Pentre Eglwys. Tra yn yr ysgol bu’n Gadeirydd 

Fforwm Ieuenctid yr ysgol, yn Llysgennad i’r Urdd, yn aelod o 

Fwrdd Syr IfanC a chynrychiolydd Bwrdd Syr IfanC ar y bwrdd 

Maes a Chwaraeon ac ar y Panel Cyd-ddyn. 

O ganlyniad i’w waith gwirfoddol gyda’r Urdd, enillodd Ethan 

Wobr Arweinydd Ifanc yng Ngwobrau Arwain Cymru 2017. 

Dywedodd Ethan,”Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gymryd rôl y 

Llywydd, ac yn falch iawn bod y bwrdd wedi dewis ymddiried 

ynddaf i i arwain criw o bobl ifanc sydd yn siapio a chreu ein 

mudiad ni ein hunain. Mae hi’n gyfnod cyffrous gyda llawer ar yr 

agenda i’w drafod, heb sôn am wireddu fy addewid i wisgo fel 

Mistar Urdd ar faes yr Eisteddfod flwyddyn nesaf! 

Parhad ar dudalen 12 

Argymell Cau Ysgol Pont Siôn Norton 
 

Mae Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf  yn argymell cau Ysgol Pont 
Siôn Norton ac Ysgol Heol y Celyn ac agor Ysgol Gymraeg 
newydd ar safle Ysgol Heol y Celyn. Mae proses ymgynghori wedi 
dechrau ar sawl cynnig i ad-drefnu addysg gynradd ac uwchradd yn 
ardal Pontypridd a'r Ddraenen-wen. Y prif gynigion:   

 Cau Ysgol Uwchradd Pontypridd ac Ysgol Gynradd Cilfynydd 
ac agor ysgol 'Pob Oed' 3-16 oed ar safle presennol Ysgol 
Uwchradd Pontypridd 

 Cau Ysgol Uwchradd y Ddraenen-wen, Ysgol Gynradd y 
Ddraenen-wen, ac Ysgol Gynradd Heol y Celyn, ac agor ysgol 
'Pob Oed' 3-16 oed ar safleoedd gerllaw Ysgol Uwchradd y 
Ddraenen-wen ac Ysgol Gynradd y Ddraenen-wen (byddai 
ffrwd cyfrwng Saesneg Ysgol Heol y Celyn yn dod yn rhan o'r 
ddarpariaeth yma). 

 Cau Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton a symud y 
ddarpariaeth addysg i ysgol newydd a fydd yn cael ei hadeiladu 
ar safle hen ysgol Heol y Celyn (byddai ffrwd cyfrwng Cymraeg 
Ysgol Heol y Celyn yn dod yn rhan o'r ddarpariaeth yma) 

 Cau'r Chweched Dosbarth yn Ysgol Gyfun y Cardinal Newman 
Eglwys Gatholig Rhufain, ac ehangu darpariaeth y Chweched 
Dosbarth yn Ysgol Gyfun Bryncelynnog i sefydlu 'canolfan 
rhagoriaeth' ar gyfer y Chweched Dosbarth. 

   Mae RHAG RhCT (Rhieni dros addysg Gymraeg) yn croesawu’r 

buddsoddiad hir ddisgwyliedig mewn adeiladau newydd i addysg 

Gymraeg ond mae nifer o bryderon am yr argymhellion presennol. 

Bydd rhaid i blant deithio yn bellach er mwyn cyrchu addysg 

Gymraeg. Mae galw mawr am addysg Gymraeg yn ardal Glyncoch 

ac Ynysybwl ond eto bydd yr ysgol newydd wedi ei leoli 7 milltir 

o’r cymunedau hynny. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 31 

Ionawr 2019. 

Nadolig Llawen a 

Blwyddyn Newydd Dda 
  

Diolch arbennig i holl 

ohebwyr a dosbarthwyr  

Tafod Elái  
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Ysgol Gynradd  
Gymraeg Llantrisant 

Cymdeithas Edward 
Llwyd 

Cadwch eich Corff a’ch 
Cymraeg yn Heini 

 
A fyddech chi’n mwynhau’r cyfle i siarad 

Cymraeg pob dydd Sadwrn? A ydych yn 

hoffi cerdded yn ein cefn gwlad hyfryd? 

Beth am ymuno â ni ar un o deithiau 

cerdded Cymdeithas Edward Llwyd? Mae 

taith ar gael pob dydd Sadwrn. Mae ein 

hardal yma yn y de yn ymestyn o bont 

Hafren i Dyddewi ac mor bell i’r gogledd â 

Chorris. Ardal eang, siŵr iawn ond mae 

llawer o’r teithiau o fewn taith o awr mewn 

car o’ch ardal. 

   Efallai eich bod chi’n un o’r Cymry 

Newydd sydd wedi dysgu ein hiaith ac 

eisiau symud ymlaen a chyfarfod y Cymry 

yn eich ardal - dyma siawns i chi. Dim ond 

tua 5 - 7 milltir yw hyd y teithiau ac nid 

ydyn nhw’n rhy anodd i rywun sydd wedi 

arfer gadael y car a mynd am dro. Mae’r 

gaeaf yn amser da i ddechrau, dim yn rhy 

boeth. Efo esgidiau cerdded da dylech 

draed fod yn sych a chynnes. Wrth wisgo 

haenau cynnes o dan ddillad dal dŵr a het 

ar eich pen byddwch yn teimlo’n reit smyg 

eich bod chi wedi ennill yn erbyn natur. A 

sôn am natur, unwaith mae’r gaeaf drosodd 

a haul y gwanwyn yn cynhesu’r ddaear 

byddwch yn gallu mwynhau eich ffitrwydd 

yn yr awyr agored yn y tymor gorau o’r 

flwyddyn a gwerthfawrogi byd natur. 

   Bydd ein haelodau’n ymestyn croeso 
mawr i chi ac y byddwch chi’n cael y 
siawns i siarad Cymraeg am ddiwrnod 
cyfan. Beth amdani? Siarad Cymraeg a 
chadw’n heini ar yr un pryd? Gall pethau 
ddim bod yn well! 
Os ydych eisiau trafod hyn ymhellach 
cysylltwch â fi bobwennol@ntlworld.com 
Mae ein rhaglen i’w weld ar ein gwefan 
www.cymdeithasedwardllwyd.cymru 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

Croeso i'r byd, Gruffudd! 
Newyddion gwych! Taro mewn i Dyfrig 

yn Tesco bore o'r blaen - a Dyfs yn 

cyhoeddi 'Ni wedi ca'l bachgen bach, Ni!' 

Llongyfarchiadau mawr i Dyfrig a Hollie 

Willis - a chroeso mawr Gruffudd Eric 

Stephen Willis! Cyrhaeddodd yn saff yn 

gynnar ym mis Hydref - pawb yn iawn - a 

Mia fach wrth ei bodd yn cael brawd bach 

newydd!  

Chwaraeon 

Llongyfarchiadau mawr i griw o fechgyn 

Blwyddyn 6 a goronwyd yn bencampwyr 

ysgolion Pontypridd 7 bob ochr, yn 

ddiweddar.  Fel mae’r llun yn ei ddangos, 

roedd y bechgyn wrth eu boddau!  Bu criw o 
ferched hefyd yn cystadlu yn Nhwrnamaint yr 

Urdd yn y Ddraenen Wen ar y 25ain o 

Hydref.  Roedd dau dîm o’r ysgol yn cystadlu 

a buont yn chwarae sawl gêm.  Yn anffodus 

ni fuom yn llwyddiannus y tro yma, ond fe 
gafodd pawb hwyl ar y dydd! 

 
Ymweliad Blwyddyn 1 a 2 

Ar y seithfed o Dachwedd, fe aeth disgyblion 

Blynyddoedd 1 a 2 ar ymweliad â Chastell 

Caerdydd, er mwyn dysgu am fywyd 
marchog yn y Canol Oesoedd.  Cafwyd taith 

o gwmpas y castell a oedd yn hynod o bert 

gyda’i waliau a nenfwd addurnedig.  

Ymwelwyd â’r ystafell wledda ble roedd 

cerfluniau o Gelert a’r blaidd, uwchben y 
drws.  Gwelsom ystafell i’r plant hefyd, â 

chwedlau wedi’u peintio ar y waliau.  Yn 

ystod yr ymweliad mi fuom yn ddigon ffodus 

i weld Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, 

Maer Caerdydd ac aelodau o’r fyddin, llynges 
a’r llu awyr a oedd yno i agor gardd goffa.  

Roedd y plant wrth eu boddau’n gweld gafr 

band pres y Gwarchodlu Cymreig hefyd! 

 
Wythnos gwrth-fwlio 

Ar y nawfed o Dachwedd, fe ddaeth pawb i’r 
ysgol wedi’u gwisgo mewn dillad glas, yn 
lle’r porffor arferol.  Fe wnaethpwyd hyn er 
mwyn codi ymwybyddiaeth o fwlio.  Yn 
ystod yr wythnos, bu’r disgyblion yn 
cyflawni amrywiaeth o weithgareddau’n 
seiliedig ar fwlio, gan bwysleisio’r neges y 
dylem drin eraill fel yr hoffem ninnau gael 
ein trin. 
 

Buddug ac Owain Glyndŵr 
Ar y 26ain o Hydref, fe ddaeth cwmni Mewn 
Cymeriad atom, er mwyn cyflwyno sioe ar 
hanes Owain Glyndŵr i Flynyddoedd 5 a 6.  
Yna ar Dachwedd yr 20fed fe ddaeth y 
cwmni nôl eto, er mwyn cyflwyno hanes 
Buddug i Flynyddoedd 3 a 4.  Roeddynt yn 
berfformiadau bywiog iawn ac roedd cyfle i 
bawb gyfrannu yn ystod y sioeau. 
 
Plant Mewn Angen 

Eleni eto mi fuom yn brysur yn codi arian 
tuag at Blant Mewn Angen.  Ar y 12fed o 
Dachwedd fe alwodd Pydsi ei hun draw i’n 
gweld, yng nghwmni  Aled Hughes o BBC 
Radio Cymru, fel rhan o’r ymgyrch “Pawen 
Lawen”.  Diolch i bawb gyfrannodd - fe 
lwyddon ni i godi dros £680. 
 
 
 
 
 
 
 

Gala Nofio 
Da iawn i bawb fu’n cystadlu yng Ngala 
Nofio’r Urdd yn Ynysawdre ddydd Iau 22ain 
o Dachwedd. Llongyfarchiadau arbennig i 
Mari Evans o Flwyddyn 6 a ddaeth yn gyntaf 
am nofio ar ei chefn ac yn ail mewn ras pili-
pala.  Yn y gystadleuaeth Ras Gyfnewid 
Rhydd (Cymysg) fe ddaeth Mari Evans, Ioan 

Jones, Hannah McDonald ac Alfie 
Prygodzicz yn drydydd.  Bydd Mari nawr yn 
mynd ymlaen i’r rownd genedlaethol yng 
Nghaerdydd.  Llongyfarchiadau mawr. 

mailto:bobwennol@ntlworld.com
http://www.cymdeithasedwardllwyd.cymru
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Ysgol Pont-Siôn-Norton Ysgol Dolau  

Llwyddiant Nofio  
Bu tîm nofio blwyddyn 3 a 4 a thim 
blwyddyn 5 a 6 yn brysur iawn yng ngala 
nofio’r Urdd ym mis Tachwedd. Cafwyd 
nofio gwych a llwyddiant! 
Llongyfarchiadau i Gwen Salmon, 
Gethin Evans, Olly Matthews, Osian 
Williams a William English  am fynd 
ymlaen i’r rownd genedlaethol ym mis 
Ionawr!! Pob lwc! 

Llong Ofod  
Aeth dosbarth Miss Reeves i Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd i weld 
arddangosfa Tim Peake, Cafwyd cyfle i 
weld ei long ofod a chael tro fel 
gofodwr! 
 
 

Siarter Iaith  
Fel rhan o’n hymgyrch Siarter Iaith aeth 
blwyddyn 4 i’r Miwni ym Mhontypridd i 
ymuno â blwyddyn 4 ysgolion y clwstwr 
i gael sesiwn gwylio ffilm Gymraeg- 
‘Albi a Noa’. Roedd pawb wedi 
mwynhau yn fawr iawn. Diolch i’r 
athrawon am drefnu. 

 
Y Theatr 
Cafodd y dosbarth derbyn y cyfle i 
ymweld â Theatr Garth Olwg i weld 
cynhyrchiad Theatr Arad Goch o ‘Cerrig 
yn Slic’. Roedd yn gynhyrchiad 
arbennig a mwynheuodd pawb yn fawr 
iawn. Gwelodd blwyddyn 1 a 2 
berfformiad o ‘Yr Hugan Fach Goch’ ac 
yr un mwynhad a gafwyd! 
 
Chwaraeon 
Llongyfarchiadau i Ffion Jenkins am ei 
llwyddiant Karate ac i Finnley Walker 
am ei lwyddiant gymnasteg diweddar. 
Gwych! 
 
Plant Mewn Angen  
Diolch i bawb a fu’n rhan o ymgyrch 
Plant Mewn Angen yr ysgol a gyfranodd 
tuag at godi llawer o arian trwy wisgo 
dillad lliwgar, smotiau a phyjamas i’r 
ysgol! Ffilmiwyd ‘pawen Lawen’ hefyd 
i’w drydar i helpu @AledLlanbedrog i 
gyrraedd ei darged trwy basio’r Pawen 
Lawen i bob plentyn yn yr Ysgol.  

 
Balchder  
Llongyfarchiadau i Aneurin James ac 
Ella Jones-Iles, cyn-ddisgyblion yr 
Ysgol, ar gael eu hethol yn Brif 
Swyddogion Ysgol Gyfun Garth Olwg! 
Llongyfarchiadau hefyd i Morgan 
Evans, cyn-ddisgybl arall,  sydd yn 
Ddirprwy Brif Swyddog! 

LLANILLTUD 
FAERDREF  

Gohebydd Lleol:  
 

Cynhelir gwasanaeth carolau yn yr awyr 

agored ar 12 o Ragfyr am 6.15pm yng 

nghanolfan siopa Tonteg ger y Coop. 

Croeso i bawb. 

Plant Mewn Angen 

Casglon ni arian eleni eto drwy wisgo 

dillad melyn a smotiog. Cafodd pob 

plentyn y cyfle i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau Plant Mewn Angen yn 

ystod y dydd. Bum yn ddigon ffodus 

hefyd i gael ymweliad gan yr arth ei hun, 

Pudsey, ddydd Mercher y 6ed o 

Dachwedd.  

 
Pwll Mawr 

Ar y 14eg a’r 15fed o Dachwedd, aeth dis-

gyblion blynyddoedd 3 a 4 i ymweld â 

Phwll Mawr. Aethon nhw lawr i’r pyllau 

a chawson nhw’r cyfle i weld sut oedd 

bywyd i blant y cyfnod. Cymerodd y 

plant ran mewn gweithdy hefyd, lle dys-

gon nhw am fywyd pobl oedd yn gwei-

thio yn y pyllau glo. 

 
Wythnos Gwrth-fwlio 

Mae’r disgyblion i gyd wedi bod yn 

gwneud gweithgareddau i godi 

ymwybyddiaeth am fwlio. Ddydd 

Mawrth, Tachwedd 13eg, gweithiodd 

disgyblion o’r adran iau gyda disgyblion 

o’r adran fabanod ar y testun hollbwysig 

yma. 

 
Cwpan y Merched – Clwb Pêl-droed 

Dinas Caerdydd 

Llongyfarchiadau i’r merched o 

flynyddoedd 5 a 6 a fu’n cystadlu yn y 

gystadleuaeth uchod. Ar ôl chwarae naw 

gêm a chyrraedd y rownd derfynol, 

collon nhw o un gôl i ddim. Da iawn chi! 
 

Rygbi 

Cystadlodd y bechgyn rygbi yng 

nghystadleuaeth rygbi saith bob ochr 

ysgolion Pontypridd ar y 9fed o 

Dachwedd. Nhw ddaeth yn ail wedi id-

dynt golli yn erbyn Ysgol Gynradd 

Llantrisant. 

 
Traws Gwlad 

Bu’r tîm traws gwlad yn cystadlu yn 
Ysgol Uwchradd Hawthorn, lle enillon 

nhw 6 safle a oedd yn cwympo yn y 
chwech uchaf! O ganlyniad, bydd y tîm 

nawr yn mynd ati i gystadlu ym mharc 
Trelái. 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Affganistan 
Diolch i Eifion Glyn am roi ychydig o 
hanes a chefndir paratoi rhaglen am y 
wlad. 

   Pan wnes ymddeol bedair blynedd yn 
ôl, penderfynais na fyddwn yn 
gwneud  unrhyw waith pellach ym myd 
y cyfryngau. Bûm yn newyddiadura am 
bron ddeugain mlynedd, y rhan fwyaf o’r 
amser gyda’r rhaglen ‘Y Byd ar 
Bedwar.’ Roeddwn wedi mwynhau fy 
ngwaith ac wedi cael profiadau diddorol 
yng Nghymru ac wrth deithio’r byd. Ond 
roedd y swydd wedi golygu bod i ffwrdd 
o gartre am gyfnodau hir. Roedd 
ymddeol yn mynd i olygu un peth yn 
anad dim i mi felly - aros gartre. Wel, o 
leia dyna oedd y bwriad. 
   Roedd 2016 yn flwyddyn nodedig yn 
hanes damwain niwclear Chernobyl gan 
ei bod yn 30 mlynedd ers y trychineb. 
Roeddwn wedi bod yn gohebu am ei 
heffeithiau ar ffermwyr Cymru ac 
wedi  ymweld ag Iwcraen fwy nag 
unwaith yn gweld yr effeithiau llawer 
mwy difrifol ar y trigolion. Ceisiodd un 
o’m cyn-gydweithwyr fy mherswadio i 
wneud rhaglen arall yn nodi’r achlysur. 
Er gwaethaf fy holl addewidion cytunais 
ond ar yr amod y byddai rhywun arall yn 
gwneud y gwaith caib a rhaw, 
ymchwilio, trefnu ac yn y blaen. Ac felly 
y buodd. Yn annisgwyl cefais fwy o flas 
nag y tybiais.  
   Pan ddaeth cynnig i wneud rhaglen 
arall ynglyn ag Affganistan yn 
gynharach eleni roeddwn yn fwy cyndyn. 
Yn un peth roedd Affganistan yn dal i 
fod yn lle peryglus. Roeddwn wedi bod 
yno ddwywaith o’r blaen yn 2009 a 
2012. Ffilmio aelodau o’r Gwarchodlu 
Cymreig oeddwn yn ha '09 a hynny yn 
nhalaith Helmand, un o’r llefydd poethaf 
o ran yr hin a'r ymladd. Y flwyddyn 
honno oedd yr un fwyaf golledus i’r 
fyddin Brydeinig. Lladdwyd 108, amryw 
yn aelodau o’r gatrawd Gymreig yn 
cynnwys eu prif swyddog y Lifftenant 
Cyrnol Rupert Thorneloe a’r Uwch-
Gapten Sean Birchall, dau y bûm yn eu 
cyfweld yn ystod fy arhosiad.  
   Bron ddeng mlynedd ers hynny mae’r 
Gwarchodlu Cymreig yn ôl yn 
Affganistan ond yn y briddinas Kabul y 

tro hwn. Felly roedd ‘Y Byd ar Bedwar’ 
yn awyddus i wneud rhaglen i weld beth 
sydd wedi newid yn y wlad ac i geisio 
cael gafael ar rai o’r milwyr a’u 
teuluoedd y bûm yn ymwneud â nhw yn 
y gorffennol. 
   Ar ôl hir bendroni cytunias i fynd eto. 
Roeddwn wastad wedi bod eisiau 
ymweld â’r brif-ddinas ers i mi ddarllen 
’The Kite Runner’ gan Khaled Hosseini. 
Mae’n ddinas ddiddorol wedi ei lleoli 
mewn pant a'i hamgylchynu â 
mynyddoedd uchel. Ond fel y gweddill 
o’r wlad mae yna broblemau dirfawr yno 
fel y buasech yn disgwyl mewn gwlad 
dlawd sydd ddim wedi gweld dim ond 
rhyfela di-baid ers 40 mlynedd.  
   Ar hyn o bryd rwy’n dal i ffilmio ar 
gyfer rhaglen awr o hyd sydd yn cael ei 
darlledu ar S4C ar Ragfyr yr 11eg. Fe 
gafodd 450 o filwyr Prydeinig eu lladd 
tra’n ymladd yn Affganistan. Anafwyd a 
chreithwyd am oes, gannoedd os nad 
miloedd o filwyr eraill. Duw yn unig a 
wyr faint o Affganiaid sydd wedi cael eu 
lladd a’u hanafu - yn sicr mae’n ddegau 
o filoedd.  
   Ar ôl yr holl dywallt gwaed ydi 
sefyllfa’r wlad heddiw rywfaint gwell? 
Ydi’r byd fymryn yn ddiogelach ar ôl yr 
holl alanast? Dyna rai o’r cwestiynau  y 
bydd y rhaglen yn ceisio eu hateb a 
hithau yn 17 mlynedd ar ôl cychwyn y 
rhyfel hwyaf yn hanes America a 
ysgogwyd gan yr ymosodiad ar y tyrau 
masnach yn Efrog Newydd ym Medi 
2001. 
 
Her Llosgfynyddoedd Ecwador 
Croeso nôl i Dewi Hughes wedi ei antur 
anhygoel yn Ecwador. Llongyfarchiadau 
mawr iddo am gyflawni taith mor heriol 
ac am godi swm mor deilwng ar gyfer 
ymchwil cancr. Dyma ei adroddiad am y 
daith. 
   Wedi taith o unarddeg awr dyma 
gyrraedd y cyhydedd, lledred sero 
Ecwador, y wlad leiaf ymhlith  gwledydd 
yr Andes. 
   Y bwriad oedd cyrraedd copa tri o 
losgfynyddoedd uchaf y wlad ac eithrio 
Cotopaxi yr unig un sydd yn fywiog ar 
hyn o bryd. Yn wir, gan fod nawdeg y 
cant o fynyddoedd Gogledd yr Andes yn 
losgfynyddoedd roedd digon i ddewis o'u 
plith. Er hynny, y tri ar y rhestr oedd 
Cayambe (19,000 troedfedd) Antisana 
(18,711) ac Chimborazo (20,702) yr 
uchaf. 
   I baratoi ar gyfer y sialens mae angen 
treulio tipyn yn cyfarwyddo ag uchder a 
diffyg aer. Gan fod Quito, y brifddinas 
dros uchder o saith mil o droedfeddi 

roedd yn le delfrydol i dreulio rhai 
diwrnodau yno. Manteiswyd ar y cyfle i 
weld yr hen dref, Y Plaza de la 
Independencia ac eglwys mwyaf 
bendigedig De America sef La 
Compania de Jesus. Mae'r ddinas ei hun 
yn le ddiddorol gyda elfen gref 
Ewropeaidd i'r adeiladau. Mae hynny yn 
deillio o ddylanwad y conquistadores o 
Sbaen o dan arweiniad Francisco Pizarro 
a rwygodd trwy'r wlad yn 1526. 
   Cyn hir roedd angen paratoi ar gyfer yr 
uchelfannau gan droedio i gopa tri o’r 
llosgfynyddoedd cyfagos gan gynnwys 
Rucu Pichincha a Volcan Illiniza. 
Does dim angen teithio yn rhy bell ar 
hyd Lôn y Llosgfynyddoedd fel y gelwir 
cyn cyrraedd llefydd i aros naill ai cytiau 
neu refugios fel y gelwir, haciendas neu 
ystadau ffermydd eto gyda elfen gref 
Sbaenaidd iddynt; neu gwaeth na dim, 
pebyll bach wedi eu gosod yn uchel 
fyny'r mynyddoedd heb fawr o gysur ac 
yn sicr dim "en suite" yn agos!! 
   Dyma fynd ati i gyrraedd y copaon 
uchaf gan ddechrau pob un ganol nos 
gan ddringo am tua deuddeg awr neu 
fwy dros rhewlifoedd, eira caled a sawl 
crefas diwaelod cyn cyrraedd y copaon. 
Roedd croesi dros ambell i bont eira 
angen ambell weddi fach! 

   A felly fu y patrwm dros sawl diwrnod, 

gyda blinder, oerfel a stormydd trydanol 

yn gwneud ambell gopa i weld yn bell. 

Bu’r holl sialens yn brofiad hynod 

ddiddorol a heriol ar adegau. Serch 

hynny, mae caredigrwydd pobl i fy noddi 

at achos Ymchwil Canser Cymru wedi 

bod yn gysur mawr i mi pan roedd 

ambell gam yn galed. Cymeraf y cyfle i 

ddiolch o galon i bawb.  

   Os am gefnogi Dewi ac ysbyty Felindre 
ewch i Just Giving……….. 

https://www.justgiving.com/fundraising/
DewiHughes 
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Merched y Wawr Cangen y Garth  

Nos Fercher, Tachwedd y 
14eg cawsom y pleser o 
gwmni Helen Prosser. 
Deinamo o ddynes! Pawb 
ohonom yn teimlo ein bod 
yn nabod Helen yn dda - ac 
eto roedd yna lawer i ddysgu 
am yr arian byw o gymeriad 
ddaeth i siarad ar y testun 
'Hwyl wrth ddysgu'. Wrth 
gwrs roedd yna arwyddocâd 
deublyg i'r sgwrs.  
   Taith Helen ei hun at 
gaffael iaith, hithau'n cael ei 
magu ar aelwyd ddi-
Gymraeg yn Nhonyrefail ac yn mynychu Ysgol Gyfun Ton ac yn 
astudio Cymraeg Ail-Iaith dan arweiniad medrus Glenys Roberts, 
Rhiannon Price ac eraill. Ymlaen i Brifysgol Aber - ar y trên - hi a'i 
thrync - cyrraedd Pantycelyn - ffonio'i Mam a dweud 'everything's 
in Welsh here Mam!'. Clywed caneuon Edward H a chael ei 
hysbrydoli! Bellach mae Helen wrthi'n barhaol yn ysbrydoli eraill 
gyda'i hafiaith di-flino at y Gymraeg a Chymreictod. Olynodd 
Glenys yn Swyddog y Gymraeg, CBAC, yna bu'n Bennaeth 
Cymraeg i Oedolion, Morgannwg cyn dechrau ar ei swydd 
ddiweddara sef Cyfarwyddwraig Strategol y Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol, dair blynedd yn ôl.  
   Mae'n athrawes wrth reddf - ac yn dal i gael pleser mawr o fod yn 
y dosbarth yn dysgu! Rhannodd ambell stori efo ni ar y noson - yr 
hwyl sy'n deillio o'r dosbarth! Be' tybed oedd gan y dysgwyr yma 
mewn golwg wrth grybwyll - 'mae'n fore creision' ac roedd un arall 
yn gwisgo 'tei wedi ei gadael ar ynys anial'.  Hmm! Mae'n iaith 
anodd on'd yw? Diolch o galon Helen am noson ddifyr a 
dadlennol!  

CLWB Y DWRLYN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yng nghyfarfod mis Tachwedd, Don Llewellyn, Mab y Garth, 
oedd yn cael ei holi gan Huw Llywelyn Davies ac am noson i’w 
chofio a’i thrysori. Gyda’i arabedd arferol, llwyddodd Don i ddod 
â chymeriadau lliwgar ac hanes pentre Pentyrch yn fyw iawn. 
Holodd Huw ef am ei nofel ramantus, “The Kissing Gate,” sef 
hanes Geraint, y crwt ifanc a oedd mewn cariad ag Annabel. 
Roedd Margaret ac Ifan wedi trosi ambell olygfa i’r Gymraeg ac 
unwaith eto daeth Pentyrch y 40au’n fyw - Pentyrch fel y 
pwysleisiodd Don a oedd yn ynys o Gymreictod, a’r Wenhwyseg 
yn dal ei thir. Efallai mai un o uchafbwyntiau niferus y noson 
oedd cael ein cyfareddu gan Don yn rapio enwau ffermydd yr 
ardal. Cafodd ei anrhegu gan gerdd a gyfansoddwyd gan Glenys 
Roberts a oedd yn crynhoi cymeriad a chyfraniad Don, y dyn 
arbennig, Arglwydd a Phatriarch Pentyrch. 

 
I gyfarch Don Llewellyn, Mab y Garth 

 
Ddechrau’r saithdegau oedd hi 

pan ddaeth y llwybrau â ni 
i Greigiau’r Garth - 

i le a’i iaith a’i hanfod yn prysur lithro 
dros ddibyn hanes. 

 
Ond buan y clywsom fod yma un 

a fynnai ddal ei afael. 
Tywysog nad oedd ganddo na theyrnwialen na choron, 

ond a ofalai am sofrenni prin ei fro, 
ei phobl, ei haith a’i thraddodiadau 

o’i orsedd ar y Garth. 
 

Un hael oedd y tywysog hwn, 
a chawsom ninnau rannu o fara a chaws ei ford, 

o fîr a chig hanes ei bobl. 
Clywed sôn heno am Gae’r Arfau a Nant y Cesair, 

yfory am ryw ‘wŷr Pentyrch a’i gilydd’ ... 
 

Daethom yn ddeiliaid iddo 
ac ymserchu yn ei etifeddiaeth. 

A heno, talwn ein teyrnged i hwn, 
i fab 

a ddaeth i ni 
yn Dywysog Llywelyn y Garth. 

GMR, Hydref 2018 
 

I gloi rhoddodd Rhodri Gwyn Jones ei ddiolchiadau  
ar ffurf tribannau. 

 
Tribannau Diolch i Don, Mab y Garth 

Clwb y Dwrlyn 22ain o Dachwedd 2018 
 

Rhaid diolch mewn tribanna 
Am noson ysgafala 

Mae Mab y Garth a’i dafod ffraeth 
Ysywaeth yn drysorfa 

 
Llawn hanes, llawn storiau 
Am fro, am hil ac achau. 

A ninnau’n dysgu ar y daith 
Gampwaith o gyfrinachau. 

Rhwng Gwŷr Pentyrch a’i gilydd 
‘Roedd bri ar fod yn brydydd 
A mwyach wele Fab y Garth 

O’r parth yng ngwisg y derwydd. 
 

Ein braint, na ein dyletswydd 
Yw dilyn yr eiriolydd 

A chynnal fflam a chadw’r iaith 
A’i hafiaith ar aelwydydd. 

                                                                                           RhGJ  
 
Ac yna yn amlwg wedi ei gyffwrdd gan y teyrngedau haeddiannol 
rhoddodd Don berorasiwn a ddylai ein hysgogi i drysori ein 
treftadaeth a diolchwn am gyfraniad Don i’w diogelu. 

   Yn ddiweddar derbyniodd 
Helen wobr arbennig Merched 
mewn Arweinyddiaeth Gwobrau 
Arwain Cymru. Yn ei rôl yn y 
Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol mae Helen yn 
gyfrifol am bob agwedd ar yr 
addysgu a’r dysgu, gan gynnwys 
llunio cwricwlwm cenedlaethol 
ac adnoddau newydd a chysoni 
safonau ar draws y sector.  
   Meddai Helen Prosser: “Credu 
mewn gwneud gwahaniaeth i 
sefyllfa’r iaith Gymraeg a thrwy 
hynny gyfoethogi bywydau unigolion ar yr un pryd sydd yn fy 
nghymell fel arweinydd.  
   “Fel tiwtor, dysgais yn gynnar iawn bod parchu pob unigolyn 
mewn dosbarth, gan ofalu am eu hanghenion nhw a defnyddio eu 
cryfderau yn holl-bwysig. Mae’r rhain yn ddwy egwyddor yr anelaf 
at eu rhoi ar waith wrth reoli staff.  
“Rhaid i ni arwain er mwyn creu newidiadau er gwell a rhoi hyder 
i’n pobl ifainc. Rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn gallu gwneud 
gwahaniaeth.” 

Pentyrch (Parhad o dudalen 4) 



6 Tafod Elái       Rhagfyr 2018 

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Dewch â gwên i’r byd 
mewn siwmper glyd 

 
O jyrsis sy’n janglo i siwmperi sy’n 
sgleinio mae Achub y Plant yn gobeithio 
y bydd trigolion y fro yn ymuno yn hwyl 
Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y 
Plant eleni ar ddydd Gwener, 14 Rhagfyr.  

   Nod Diwrnod Siwmper Nadolig yw 
codi arian ar gyfer cefnogi gwaith yr 
elusen yn rhyngwladol a hefyd yma yng 
Nghymru.  Ers lansio Diwrnod Siwmper 
Nadolig yn 2012 mae wedi codi swm o 
£13.5 miliwn, a’r llynedd fe godwyd y 
swm aruthrol o £4 miliwn o bunnoedd.   
   Gallai £1 helpu 16 o blant wella o 
ddolur rhydd trwy halwynau hydradu 
syml. 
   Gallai £5 brynu teganau i helpu plentyn 
yng Nghymru i ddysgu drwy chwarae. 
   Gallai £16 roi pecyn genedigaeth i 
fydwraig yn Afghanistan er mwyn iddynt 
allu dod â bywyd newydd i mewn i’r byd 

Gohebydd y mis:  Elain Haf 
 
Gwellhad Buan  
Dymuniadau gorau i Moira Griffith o  
Groes-faen sydd yn gwella ar ôl treulio 
rhai diwrnodau mewn ysbyty yn Swydd 
Henffordd.  Cafodd ei chleisio'n wael ar 
ôl syrthio'n ddisymwth wrth ymweld â'r 
ardal. Gwellhad buan iawn iddi. 
 
Côr Tadau Trisant 
Mae Côr Tadau Trisant yn gôr meibion 
ifanc a newydd yn ardal Llantrisant sy’n 
mynd o nerth i nerth. Fe gafodd y côr, 
dan arweiniad Tim Edwards, yr 
anrhydedd o ganu'r anthem gyda chorau 
eraill yn y Stadiwm cyn gêm Cymru yn 
erbyn Awstralia ar y 10fed o 
Dachwedd.  Buont hefyd yn canu i 
groesawu'r ddau dîm i'r cae, a chyn 
hynny yn difyrru'r dorf cyn y gêm.   
   Mae'n amlwg bod y canu wedi 
ysbrydoli chwaraewyr Cymru gan mai 
hon oedd y fuddugoliaeth gyntaf iddynt 
yn erbyn yr ymwelwyr ers tair gêm ar 
ddeg! 
   Mae’r côr yn canu yn noson garolau 
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon YGGG 
ddydd Sul, Rhagfyr 16. Bydd cyfle hefyd 
i’w gweld mewn noson gymdeithasol 
wedi ei threfnu gan Gymdeithas 
Gymraeg Llantrisant ar Chwefror yr 8fed 
– tocynnau gan Beti Treharne. 
 
Canu Carolau 
Bydd Côr Meibion Llantrisant a Chôr 
Merched Llantrisant yn dod ynghŷd i 
ganu carolau yn Llantrisant am 7 yr hwyr 
ar Ragfyr y 5ed. 
   Bydd y goeden Nadolig yng nghanol 
sgwar yr hen dref hefyd yn cael ei goleuo 
ar y noson honno. Cyfle perffaith i 
deuluoedd yr ardal ddod at ei gilydd. 
 
Gwyl y Coed Nadolig yn Eglwys 
Llantrisant 
Cynhelir cyngerdd agoriadol yr ŵyl ar 
Ragfyr y 7fed a bydd cyfle i ymweld â’r 
eglwys yn ogystal y penwythnos 
hwnnw. Cynhelir noson o ganu 
cynulleidfaol ar y 9fed am 7.30 yr hwyr. 
Disgwylir y bydd hyd at drigain o goed 
yn cael eu harddangos yn yr eglwys. 
Bydd yr elw yn mynd tuag at yr 
Ambiwlans Awyr Cymru ac at yr 
eglwys.     
 
Ffordd Gymunedol 
Mae gwaith cychwynnol ar droed gan 
swyddogion y Cyngor i fesur y tir rhwng 
Tonysguboriau a Cross Inn.  Mae'n 
bosibilrwydd y bydd y gwaith o 
adeiladu'r llwybr yn dechrau'n fuan. 
Dyma’r cam olaf yn y prosiect a fydd yn 

yn ddiogel.  
   Gallai £55 ddarparu beic ar gyfer 
gweithiwr iechyd yn Tanzania er mwyn 
iddynt allu gofalu am blant mewn lleoedd 
na all ceir eu cyrraedd.   
   Gallai £200 dalu i blentyn fynychu 
ysgol gynradd yn Uganda am flwyddyn. 
   Gallai £500 ariannu 36 o athrawon 
ysbrydoledig am fis cyfan yn Libanus. 
   Mae Pecyn Codi arian Cymraeg ar gael 
i ysgolion a’r cyhoedd. 
   Cofrestrwch i gymryd rhan ar 
www.christmasjumperday.org, ac 
unwaith i chi wneud hynny cewch e-bost 
fydd yn mynd â chi at dudalen sy’n 
cynnwys yr adnoddau Cymraeg. Mae’r 
pecyn codi arian yn llawn syniadau ar 
gyfer gweithgareddau creadigol a dwl i 
sicrhau y bydd eich Diwrnod Siwmper 
Nadolig yn llwyddiant.   
   Os am sgwrs yn y Gymraeg am 
Ddiwrnod Siwmper Nadolig neu waith 
Achub y Plant yn gyffredinol, cysylltwch 
ag Eurgain Haf a Rhian Brewster ar 029 
20 396838. Dilynwch ni hefyd ar 
Facebook @savethechildrenwales a 
Twitter @savechildrencym a chofiwch 
ddanfon eich lluniau atom drwy 
ddefnyddio #diwrnodsiwmpernadolig.  

cysylltu’r llwybr sy’n cyrraedd 
Lowerdale Drive gyda llwybr beicio 
ffordd osgoi Pentre’r Eglwys. 
 
Sêr Pel-fasged 
Mi fydd dau o blant yr ardal, sef Noah 
West o Feisgyn ac Ellis Williams o 
Benygawsi, yn cynrychioli Cymru mewn 
cystadleuaeth pel-fasged dan 12 oed yn 
ystod mis Tachwedd. Maen nhw wedi 
bod yn ymarfer gyda’r sgwad yn ystod 
mis Hydref gan chwarae  eu gêm gyntaf 
dros Gymru mewn cystadleuaeth yng 
Nghaerloyw ar Dachwedd y 25ain. 
Llongyfarchiadau i’r ddau! 
 
Gohebyddion mis nesa – Nia Donnelly a 
Dilwen Davies 

Dathlu ar  
“Prynhawn Da” 

Wrth i’r rhaglen “Prynhawn Da” ddathlu 
ugain mlynedd o ddarlledu gwelwyd un o 
ddarllenwyr selog Tafod Elái ar y sgrin 
yn hel atgofion. Roedd Gwyneth Davies, 
Llanilltud Faerdref yn gyfarwyddwr ar y 
rhaglenni cyntaf. Braf oedd ei gweld yn 
sôn am y dyddiau cynnar hynny. Mae 
Gwyneth yn dal i deithio i Lanelli i 
gyfrannu i’r gyfres. 

Noson Lawen Nadolig 
 
Daw’r noson hon o Garth Olwg o dan 
arweiniad John Hardy. Yn dathlu'r 
Nadolig fydd Trystan Llŷr Griffiths, Côr 
CF1, Mei Gwynedd, Glain Rhys, Hywel 
Pitts, Ffion Emyr, Aelwyd Bro Taf, DB 
Big Band a Clare Hingott. 

Nos Iau 20 Rhagfyr 8.00 S4C 

http://www.christmasjumperday.org
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Croeso i’r Pentref 

Mae’n braf cael croesawu teulu arall o 
Gymry i’r pentref. Croeso cynnes i 
Geraint a Manon Huws a’r efeilliaid, 
Ffion a Nia i Benywaun. Athro yn Ysgol 
Plasmawr yw Geraint ac mae Manon 
adref ar gyfnod mamolaeth gyda’r 
merched bach ar hyn o bryd. 
 
Gwellhad Buan 

Dymunwn yn dda i Ann Rees, Penywaun 
a gafodd godwm go egr yn ddiweddar. 
Mae’n braf ei gweld yn ôl yn yr Oedfaon 
yn y capel a dymunwn wellhad buan a 
llwyr iddi. 
 
Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i aelodau Parti’r Efail 
a’u harweinyddes Menna Thomas ar eu 
llwyddiant yn yr Ŵyl Gerdd Dant ym 
Mlaenau Ffestiniog. Cafodd y parti'r 
drydedd wobr yn y Gystadleuaeth Cân 
Werin. 
 
Côr yr Einion 

Mae’n gyfnod prysur i aelodau Côr yr 
Einion cyn y Nadolig. Canodd y Côr yn 
yr Ŵyl Grefftau yng Ngarth Olwg, 
ddydd Sadwrn, Tachwedd 24ain. Bydd 
merched y côr yn canu yng Ngwasanaeth 
Rhanbarthol Merched y Wawr yng 
Nghapel Tabernacl, Efail Isaf brynhawn 
Sul yr ail o Ragfyr. Ddydd Sadwrn yr 
wythfed o Ragfyr caiff y Côr 
ddychwelyd i’r Ŵyl Coed Nadolig yn 
Eglwys Llantrisant. Dymuna aelodau’r 
Côr ddiolch i’r Pwyllgor am eu gwaith 
diflino’n trefnu’r gweithgareddau ac yn 
enwedig i’r ddwy Siân. Siân Griffiths yr 
arweinyddes a Siân Elin, y gyfeilyddes  - 
y ddwy mor ymroddgar a ffyddlon. 
 
Ffair y Pentref 

Cynhelir Ffair Nadolig y pentref ddydd 
Sadwrn, Rhagfyr 15fed yn Neuadd y 
Pentref o 12 o’r gloch tan 4 o’r gloch. 
Dewch yn llu i gefnogi’r ffair. 
 
Cylch Cadwgan 

Daeth nifer dda o bobol ynghyd i 
Ganolfan y Tabernacl nos Wener, 
Tachwedd 9fed i gyfarfod Cylch 
Cadwgan ar noson ddigon stormus a 
garw. Croesawodd Helen Prosser y gŵr 
gwadd y Dr Dylan Foster Evans yn 
gynnes i’r cylch. Testun ei sgwrs oedd 
“Hanes y Gymraeg ym Mro Cylch 
Cadwgan”. Bu’n sôn am enwau 
ffermydd yr ardal a’r amrywiadau wrth 
ynganu enwau. Soniodd am gychwyn 
eglwys y Tabernacl yn nhafarn Y 
Carpenters. Dwi ddim yn siŵr a ddylen i 

gofnodi ei fod wedi sôn am y dywediad 
“rhwng gwŷr Pentyrch a’i gilydd” gan 
sôn am yr elfen gwerylgar oedd i hanes 
y trigolion! Mae’n siŵr nad yw hyn yn 
wir am y trigolion presennol! Mi wnaeth 
y gynulleidfa fwynhau’r sgwrs yn fawr a 
diolchwyd yn gynnes i’r Dr Dylan 
Foster Evans gan Allan James. 
 
Cyngerdd Côr Godre’r Garth 

Nos Sul, Rhagfyr 16eg am 7 o’r gloch 
cynhelir Cyngerdd Nadolig blynyddol 
Côr Godre’r Garth yng Nghapel y 
Tabernacl. Bydd Côr y Cwm yn ymuno 
yn y wledd o ganu. Peidiwch â cholli’r 
cyfle i ddathlu’r Nadolig gyda’r ddau 
gôr ardderchog yma. 
 

Y TABERNACL 
Gwellhad Buan 

Dymunwn wellhad buan i Siân Jones 
(Siân Pens) Tonteg sydd wedi treulio 
cyfnod yn yr ysbyty’n ddiweddar. 
 
Merched y Tabernacl 

Fore Gwener, Tachwedd 9fed fe 
deithiodd nifer o aelodau Merched y 
Tabernacl i Lanbedr Pont Steffan. Roedd 
yr Arddangosfa Gwiltiau yn Llanbed ar 
fin cau a rhaid oedd manteisio ar y cyfle 
i weld y campweithiau cyn ei bod yn rhy 
hwyr. Americanes yw Jen Jones ac mae 
wedi treulio rhan helaeth o’i hamser ers 
iddi ddod i Lanybydder i fyw yn achub y 
Cwilt Cymreig. Soniodd fel roedd wedi 
dod o hyd i amryw o’r cwiltiau mewn 
hen siediau, rhai wedi eu taflu dros ben 
dractorau ac eraill yn cael ei rhoi ar gefn 
ceffylau a’r cyfan mewn cyflwr 
ofnadwy. 
   Adferodd y cwiltiau yma a’u 
harddangos ar y waliau a’r cyfan yn 
wledd i’r llygad. Trueni fod yn rhaid i’r 
cyfnod arddangos ddod i ben. Roedd yr 
arddangosfa o sampleri mewn ystafell 
gyfagos o ddiddordeb imi yn bersonol. 
Roedd y rhan fwyaf wedi eu pwytho 
ddechrau’r ganrif ddiwethaf neu’n 
gynharach. Roedd y gwaith yn 
adlewyrchu’r cyfnod a’r rhan fwyaf 
wedi dewis adnodau o’r Beibl neu 
foeswersi, ac ambell i gofnod o 
farwolaeth neu briodas. Ar ôl pryd o 
fwyd blasus yn “Yr Hedyn Mwstard” 
rhaid oedd cael cip sydyn mewn ambell 
siop cyn teithio nôl i’r Efail Isaf. 
   Ein cyfarfod nesaf fydd cael cwmni 
Eluned Davies Scott yn paratoi 
danteithion ar gyfer y Nadolig ar ddydd 
Iau, Rhagfyr 6ed am hanner awr wedi 
deg y bore yng Nghanolfan y Tabernacl. 
 
Banc Bwyd 

Bydd nifer o aelodau’r Tabernacl yn 
mynd lawr i Siop Tesco yn 
Nhonysguboriau o ddydd Iau, Tachwedd 
29ain i Sadwrn Rhagfyr 1af i helpu 
aelodau Bethel, Pontyclun i dderbyn 

cyfraniadau o fwyd i’r Banc Bwyd. 
Gobeithio y bydd y bwyd a gesglir yn 
gwneud gwahaniaeth i deuluoedd sy’n 
dioddef caledi enbyd yn yr ardal. 
 
Ethol Cyfarwyddwyr Newydd yn y 
Tabernacl 

Mewn cyfarfod cyffredinol blynyddol a 
gynhaliwyd ar ôl yr Oedfa fore Sul, 
Tachwedd 25ain, cyhoeddwyd fod tri 
aelod newydd wedi eu dewis i fod yn 
aelodau o Fwrdd y Cyfarwyddwyr. Y tri 
yw Edwyn Evans, Dr Bethan Herbert a 
Mike West. Pob hwyl i’r tri yn eu 
swyddi newydd. 
 
Merched y Wawr 

Cynhelir Oedfa Nadolig Rhanbarthol 
Merched y Wawr yn y Tabernacl 
brynhawn Sul, Rhagfyr 2il am 3 o’r 
gloch y prynhawn. Cangen 
Tonysguboriau sydd yn gyfrifol am 
drefnu’r Oedfa. 
 
Elusennau 

Un o elusennau’r eglwys eleni yw 
ADREF a gwahoddir yr aelodau i 
gyfrannu dillad, nwyddau ac yn y blaen. 
I ddangos cefnogaeth i bobl ifanc sy’n 
gadael gofal am y tro cyntaf trefnir 
cyflwyno taleb gwerth £25 i ugain 
ohonynt. Mae croeso i aelodau gyfrannu.  
   Cynllun gwreiddiol arall i helpu’r 
digartref yw cyfrannu pâr o sanau a 
llenwi un hosan gyda nwyddau e.e. losin, 
siocled, crib, nwyddau hylendid, dillad 
isaf ayb. Cofiwch roi’r hosan arall ynddi 
hefyd! Bydd y sanau’n cael eu dosbarthu 
i’r digartref yng Nghaerdydd. 
 
Te Nadolig i’r Pentref 

Brynhawn dydd Sul Rhagfyr 23ain am 3 
o’r gloch cynhelir te traddodiadol yn y 
Ganolfan i geisio rhannu ysbryd y 
Nadolig yn enwedig i’r bobl fydd yn 
unig dros yr Ŵyl. 
 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis 
Rhagfyr a Mis Ionawr 

Rhagfyr 2il  Oedfa Gymun o dan ofal 
aelodau’r Creigiau 
Rhagfyr 9fed Allan James 
Rhagfyr 16eg Gwasanaeth Nadolig yr 
Ysgol Sul 
Rhagfyr 23ain Gwasanaeth Nadolig 
aelodau Teulu Twm a Geraint tRees 
Rhagfyr 24ain Cyfarfod i groesawu’r 
Nadolig (i ddechrau am 11 o’r gloch yr 
hwyr) 
Rhagfyr 30ain Keith Rowlands a Geraint 
Wyn Davies 
 
Ionawr 6ed Oedfa Gymun o dan ofal 
aelodau Efail Isaf 
Ionawr 13eg Y Parchedig Eirian Rees 
Ionawr 20fed Gwasanaeth i’r teulu o dan 
ofal Ceri Anwen a Gwerfyl a Tomos 
Morse 
Ionawr 27ain Keith Rowlands 
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Ysgol Gynradd 
Garth Olwg 

8 

CANOLFAN  
SHALOM 

 
Mae Canolfan Shalom ar agor 

yng Nghapel Salem Tonteg 
bob bore Sadwrn rhwng 11 a 
1. Croeso cynnes i bawb sydd 

eisiau lle tawel am baned a 
sgwrs. Cysylltwch â'r Parch. 
Rosa Hunt ar 07807893373 
neu revdrosa@gmail.com 

PONTYPRIDD  

 
Gohebydd Lleol:  

 

Englyn Bedd 
 
Ledled Cymru, yn y Wladfa, Lloegr a’r 

Unol Daleithiau y mae tuag ugain mil o 
englynion bedd. Mae’n bosibl bod y 

cynharaf yn dyddio o 1570 ac mae’n 
draddodiad amrywiol, cyfoethog ac un 
sy’n fyw hyd heddiw. Cyhoeddwyd sawl 

casgliad dros y blynyddoedd ond erys 
rhannau helaeth o Gymru heb eu 

harchwilio, ac yr ydym yn prysur golli 
llawer i draul yr hin. Yr ydym hefyd yn 
colli’r wybodaeth leol sydd ei angen i’n 

goleuo am gynnwys a chyd-destun llawer 
ohonynt. Er mwyn ceisio diogelu’r 

agwedd hon ar ein treftadaeth y mae 
cynllun ar y gweill i gofnodi’r cwbl trwy 
dynnu lluniau ohonynt. Y mae eisoes 

miloedd o luniau ar y grŵp Facebook 
Englyn Bedd ond mae angen pobol a 

fyddai’n fodlon ymweld â’r mynwentydd 
lleol a thynnu lluniau gyda’r smartphone. 

Byddem yn gwirioneddol werthfawrogi 
pob cyfraniad. Mae croeso ichi ymuno â’r 
grŵp Facebook neu anfon neges i 

gutorhys@yahoo.com. 
Dr Guto Rhys 

Clwb y Bont 
Lansiwyd noson gwis wythnosol nos 
Fawrth 27ain o Dachwedd. Fe ddaeth 5 
tîm i gystadlu ac ateb cwestiynau y cwis 
feistr Aled Thomas, Graigwen. Mae £20 o 
wobr i’r tîm buddugol. Beth am fentro 
draw i’r Clwb i ymuno yn yr hwyl a 
chymdeithasu bob nos Fawrth? 
   Cofiwch am y Parti Nadolig. Nos 
Wener, Rhagfyr 14eg am 7.30p.m. Bwffe 
ac adloniant. Mynediad am ddim i 
aelodau a £3 i westeion. 
 
Merched y Wawr 
Fe fydd y gangen yn cwrdd nos Iau, 
Rhagfyr 13eg pan fydd yr aelodau yn 
cynnal Noson Nadoligaidd. Ym mis 
Ionawr fe fydd yr aelodau yn cefnogi Y 
Plygain ym Mhentyrch. 
   Mari Rhys, Caerdydd, sy’n dod i Festri 
Capel Sardis nos Iau 14eg o Chwefror i 
wneud sesiwn o ioga. 
   Llongyfarchiadau i’r tîm ddaeth yn ail 
yn y Cwis Cenedlaethol - Rhanbarth y 
Dde ddwyrain. Yr aelodau oedd Delyth 
Davies, Jayne Rees, Menna  Thomas a 
Cerys Webber. 
 
Llond pram o fabis 
Croeso i Anwen Haf, babi cyntaf i Cerian 
(Pardoe gynt) a’i gŵr, Dane. Maent wedi 
ymgartrefu ym Mhencoed. Roedd Cerian 
yn ddisgybl yn Evan James a Rhydfelen. 
   Llongyfarchiadau i Iolo Morgan Jones 
a’i bartner Natalie ar enedigaeth eu 
plentyn cyntaf, Elin ar Hydref 24ain. 
Maent wedi ymgartrefu yn Canton, 
Caerdydd. Mae mam-gu, Lis Morgan 
Jones, Graigwen, wrth ei bodd gyda’i 
hwyres fach newydd. 
   Pob dymuniad da i Gwawr Loader a 
Gruff ar enedigaeth Macsen Ifan Morris 
Pritchard ar Hydref 10fed. Mae’r teulu 
bach yn byw yn Grangetown, Caerdydd. 
 
Clwb llyfre’ 
Cyfres o straeon byrion gan Martin Huws 
yw’ r gyfrol dan sylw nos Fawrth 18fed o 
Ragfyr am 8 o’r gloch yng Nghlwb y 
Bont. Roedd ‘Yr Awyr yn troi’n inc’ yn 
un o’r llyfrau yng Nghystadleuaeth y 
Fedal Ryddiaeth 2017. 
   Fe fydd y clwb yn cwrdd nos Fawrth 
15fed o Ionawr i drafod llyfr Saesneg. Fe 
fydd digon o ddewis o gyfrolau Cymraeg  
newydd a gyhoeddwyd ar gyfer y 
farchnad Nadolig i aelodau ‘r Clwb eu 
trafod ym mis Chwefror. Croeso i 
ddarllenwyr newydd nos Fawrth 19eg o 
Chwefror 2019. 
 
Ar garlam 
Pob hwyl i Huw Blainey wrth iddo 

baratoi i ymuno a chynhyrchiad y 
National Theatre o ‘Warhorse’ ar daith 
gan ddechre ym mis Ionawr 2019 yn 
Glasgow. 
 
Dathlu 
Llongyfarchiadau i Osian Williams a 
Nicola Louise. Priodwyd y ddau yn 
Berkeley, Swydd Gaerloyw yn 
ddiweddar. Mae Osian yn fab i Alun a 
Bethan Williams, Heol Tyfica, 
Pontypridd ac yn gyn ddisgybl Ysgol 
Evan James a Rhydfelen. 
 
Colledion 
Bu farw Jen Hughes, Y Graig ym mis 
Hydref ar ôl brwydro’n ddewr yn ystod ei 
salwch. Mae ein cydymdeimlad gyda’i 
theulu. Tan yn ddiweddar roedd hi’n 
lywodraethwraig yn Ysgol Evan James. 
    Estynwn ein cydymdeimlad a theulu 
Gill Frowen, Graigwen. Bu farw ei 
brawd, Ian yn frawychus o sydyn yn 
ddiweddar. 
 
Yn 88 oed bu farw Evan James yng 
nghartref Gofal Bryn Seiont, Caernarfon 
ond gynt o Benrhyncoch. Rydym ym 
meddwl am ei ferch Cerys a’i gŵr, 
Stephen Webber, Coed y Brenin, 
Maesycoed yn eu colled. 

Mali Fflur 

Llongyfarchiadau eto i Mali Fflur Lane a 

ddaeth yn 9fed yn y gystadleuaeth ac yn 

ail yn yr agwedd clybiau yn ystod cwpan 

gymnasteg Rhythmig ym Mhortiwgal 

 

Gala nofio 

Llongyfarchiadau i'r canlynol a fydd 

nawr yn cystadlu yng Ngala Nofio 

Cenedlaethol yr Urdd.  

Rhys James - Nofio rhydd bl 3&4 Free-

style 

Samson Dossett - Cefn bl 5&6 back-

stroke 

Cyfnewid amrywiol bechgyn Bl 5&6 

Boys medley relay - Cai Fernon, Llyr 

Robbins, Madison Ranson, Samson Dos-

sett 

 
Siarter Iaith 

Heddiw, bu Carys a Ria o'r Criw Cwl 

Cymraeg yn cynnal sgwrs ar-lein gyda 

disgyblion Siarter Iaith ysgolion eraill yn 

y clwstwr. Bu'rddwy yn wych yn trefnu 

diwrnod ffilm Nadolig gyda'r ysgolion 

eraill. 

 

Trip i’r Amgueddfa 

Mae’r plant wedi mwynhau’n fawr yn yr 

amgueddfa heddiw. Profiad gwych oedd 

cael gweld llong ofod Tim Peake a gwis-

go’r wisg ofod! 

 
Miss Williams  

Croeso i Miss Deborah Jones sy’n cym-

ryd lle Mrs. E. Thomas yn ystod ei 

chyfnod mamolaeth 

 

Plant Mewn Angen 

Casglwyd £500.18 ar gyfer Plant Mewn 

Angen heddiw. Llongyfarchiadau enfawr 

i blant blwyddyn 6 am gynnal ffair 

lwyddiannus iawn! 

 
Sioe  

Mwynheuodd plant y dosbarth Derbyn 

Sioe Arad Goch ‘Cerrig yn slic’ yn y 
theatr yn ddiweddar. 

Eisteddfod Genedlaethol 
i Bontypridd? 

 

Un awgrym o goridorau Cyngor 

Rhondda Cynon Taf yw fod y Sir yn 

paratoi i wahodd yr Eisteddfod 

Genedlaethol i Bontypridd yn 2022.  

mailto:revdrosa@gmail.com
mailto:gutorhys@yahoo.com
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Yn ein cyfarfod ar Dachwedd 19eg cawsom 

gwmni’r Dr Keith Rowlands. Cafodd ei 
addysg gynradd yn ysgol pentref ei 

fagwraeth, Bancffosfelen, a’i addysg 

uwchradd yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, 
Caerfyrddin. Dilynodd gwrs gradd mewn 

mathemateg yn y brifysgol yn Abertawe, 

gan aros yno i gyflawni ymchwil mewn 
mathemateg bur a arweiniodd at 

ddoethuriaeth. Bu hyn yn fodd iddo ymuno 
â’r Adran Fathemateg yn y brifysgol yn 

Aberystwyth lle bu am weddill ei yrfa.    

   Ar ddechrau’r ddarlith cawsom wybod y 
byddai’r pwyslais ar rifau a fformwlâu sy 

wedi denu sylw mathemategwyr dros 

ganrifoedd. Cafwyd cyfle ar unwaith i 
ddwyn i gof hen ffefryn – Theorem 

Pythagoras (tua 600 C.C.) – sy’n nodi’r 

berthynas rhwng hydoedd ochrau triongl 
sgwâr, e.e. (5x5) = (4x4) + (3x3). Yna 

nodwyd agwedd ar waith Euclid (tua 300 

c.c.), sef, bod cyfres y rhifau cysefin (2, 3, 5, 
7, 11, 13, 17…..) yn anfeidraidd (di-

ddiwedd).  
   Cyfeiriwyd at nifer o gewri mathemateg y 

ddeunawfed ganrif, megis, Euler (1707-

1783), Leibnitz (1646-1716), a Richard 
Price (1723-1791), yr olaf yn enedigol o 

bentref Llangeinor, Cwm Ogwr; daeth yr 

olaf yn enwog am ei wleidyddiaeth 
ryddfrydol a’i fathemateg a osododd sail 

cadarn i’r diwydiant yswiriant.  

   Ychydig o flaen y rhain oedd Marin 
Mersenne (1588-1648), abad yn Ffrainc ac 

yn gyfaill i Descartes (1596-1650) a Pascal 

(1623-1662). Pennaf diddordeb Mersenne 
oedd cyfresi yn dilyn y ffurf , 2 (i’r pŵer n) 

– 1 = ?, e.e. 2 (i’r pŵer 2) – 1 = 3, 2 (i’r 
pŵer 3)-1 = 7, 2 (i’r pŵer 11) -1 = 2047 

(23x89). Diddorol iawn oedd clywed am y 

ffrwgwd a gododd rhwng Isaac Newton 
(1642-1727) a Leibnitz, parthed pwy greodd 

y calcwlws. Aeth y cweryl at Y Gymdeithas 

Frenhinol am adolygiad gan bwyllgor dan 
gadeiryddiaeth William Jones o Ynys Môn. 

Digon brwnt oedd y cecru ac ni chafwyd 

dyfarniad penodol i blesio pawb. 
   Wrth orffen, cyfeiriodd ein siaradwr at 

stori dda arall yn y ganrif ddiwethaf 

ynghylch dirgelwch o’r ail ganrif ar 
bymtheg. Roedd Pierre de Fermat (1601-

1665) yn amatur o fathemategydd, ond yn 
medddu ar ddawn ryfeddol i gyhoeddi 

fformwla heb ddim o werth i gyfiawnhau ei 

ddewis. Bu mathemategwyr o fri yn chwysu 
uwchben y dirgelwch am flynyddoedd. Yn 

1997 dyfarnwyd gwobr o 50,000 doler i 

Andrew Wiles am ei ddatrysiad. Ond ni fu’r 
daith yn un esmwyth, gan fod Nick Katz 

wedi nodi gwall sylweddol yn natrysiad 

cyntaf Wiles. Bu helynt ond gyda tacluso 
gofalus cafwyd y diwedd priodol. Mae’r 

hanes gwefreiddiol mewn llyfr, at 

ddarllenwyr cyffredin, yn dwyn y teitl 
Fermat’s Last Theorem gan Simon Singh. 

Anrheg Nadolig! 
   Bydd ein cyfarfod nesaf ar Ionawr 21ain, 
2019 pan glywn am salmonela a chancr. 

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 
a.m. oni nodir yn wahanol) : 
 
Mis Rhagfyr 2018: 
2 – Oedfa Gymun dan ofal Delwyn Sion 

(am 5:00 p.m.) 
9 – Ymweld a Chartref yr Henoed  
16 – 9 Llith a Charol yng nghwmni Cor 

CF1 (am 5:00 p.m.) 
23 – Pasiant Nadolig yr Ysgol Sul 
25 – Oedfa Bore’r Nadolig (am 10:00 a.m.) 
30 - Oedfa dan ofal Ian Hughes 
 
Mis Ionawr 2019: 
6 – Oedfa Gymun dan ofal Delwyn Sion 
13 – Oedfa dan ofal Emlyn Davies 

- Plygain (4:30 p.m.)  
20 – Parchedig Dafydd Andrew Jones 
27 - Parchedig Glyn Tudwal Jones                                                                                                                                                                                 

ooooOOOOoooo 
 
Wrth i’r flwyddyn 2018 ddirwyn i ben, ac i 
2019 ymddangos ar y gorwel, gyda 
dechrau newydd o’n blaenau, dyma 
gyfeirio at ddwy erthygl berthnasol 
(gobeithio) a aeth am sylw’n ddiweddar. 
“Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd 
a’r ddaear” 
   Un o gyd-awduron erthygl ddiddorol, a 
ymddangosodd yn ddiweddar yng 
Nghylchgrawn y “Royal Astronomical 
Society”, yw merch o’r Barri, sef yr Athro 
Haley Gomez, o Ysgol Ffiseg a Seryddi-
aeth Prifysgol Caerdydd.  
   Ei phrif faes ymchwil ydi ceisio deall 
tarddiad a datblygiad llwch cosmig, gan 
ddefnyddio adnodd yr Asiantaeth Ofod 
Ewropeaidd, sef Arsyllfan Gofod Herschel, 
i hyrwyddo ei hymchwil. 
   Trwy gydweithio gyda thîm rhyngwladol 
o wyddonwyr, a chymorth Telescop Gofod 
Spitzer NASA i astudio dwy uwchnofa 
(supernovae) biliynau o filltiroedd o’r 
ddaear, gall yr awduron ddatgan bod silica, 
un o brif elfennau gwydr, wedi ei ffurfio 

yng nghanol ac yng nghalon sêr sy’n 
ffrwydro. [Seren anferth wedi rhedeg ei 
chwrs yw uwchnofa, gan grebachu i’w 
hun, cyn ffrwydro’n rymus ar ddiwedd ei 
hoes.] 
   Mae’n debyg iddynt adnabod y silica yn 
y llwch oherwydd tebygrwydd y gron-
ynnau o ran siâp i bêl rygbi yn hytrach nag 
yn grwn fel pêl droed, sef y gred gyffredi-
nol flaenorol. 
   A chan bod rhyw 60% o grwst ein daear 
ni wedi ei wneud o silica, mae’n deg felly 
iddynt ddarogan mai’r llwch cosmig yma, 
o bellafoedd y gofod, a ddaeth at ei gilydd i 
ffurfio ein Daear ni. 
   “Yn y dechreuad yr oedd y gair” 
   Yn rhifyn Haf 2018 “O’r Pedwar Gwynt” 
ceir erthygl ddifyr a dadlennol iawn dan y 
teitl “Gair am eiriau”, sef detholiad o’r hyn 
a draddodwyd ar ran Vaclav Havel (1936 - 
2011), dramodydd a bardd, yn Frankfurt yn 
1989, fis cyn y Chwyldro Felfed yn 
Tsiecoslofacia. Hwyrach y cofiwch mai ef 
oedd 10fed Arlywydd (ac olaf) y wlad hon-
no (1989 - 1992), ac yna Arlywydd 1af y 
Weriniaeth Tsiec newydd (1993 - 2003) a 
ddaeth i fodolaeth yn sgil cwymp 
Comiwnyddiaeth gwledydd Dwyrain 

Ewrop.      
   Cyfeirio at wir ystyr geiriau a wna Havel, 
yng nghyd-destun yr hyn a oedd wedi, ac 
yn digwydd o hyd i’w wlad a’i thrigolion,  
gan ddewis enghreifftiau gan Lenin, Marx 
a Freud i gyferbynnu gwahanol ystyr i’r un 
gair o’u heiddo. 
   Mae’n codi’r un cwestiwn ynglŷn â 
“gwir natur geiriau Crist?” 
   “A’i dechrau ar gyfnod o waredigaeth ac 
un o gyneddfau diwylliannol mwyaf pwerus 
hanes y byd oedd y geiriau hyn – neu ai 
ffynnon ysbrydol y croesgadau, y 
chwilysoedd, difodiant diwylliannol yr 
Indiaid Americanaidd, ac yn fwy diweddar, 
yr holl dwf yng ngrym y dyn gwyn; geiriau 
yn gyforiog o groesddywediadau, a ar-
weiniodd at gymaint o ganlyniadau 
trasig…” 
   “Daliaf i feddwl bod Ei eiriau Ef yn per-
thyn i’r categori blaenorol, ond ar yr un 
pryd, ni allaf anwybyddu …bod rhywbeth, 
yn anymwybodol felly, ymhlyg yng ngeiriau 
Cristnogaeth,…hyd yn oed yn ffurf buraf, 
gynharaf y geiriau hyn, o’i gyfuno gyda 
myrdd o amgylchiadau eraill… yn abl i 
baratoi’r ffordd yn ysbrydol, rhywsut, hyd 
yn oed at y pethau dychrynllyd a restrais.” 
   “Gall yr un gair fod yn ostyngedig un 
foment ac yn haerllug ar adeg arall. A gall 
gair gostyngedig gael ei drawsffurfio’n 
rhwydd ac yn ddiarwybod yn air haerllug, 
ond proses anodd a hirfaith yw trawsffurfio 
gair haerllug yn air diymhongar.” 
   “…dylsem bob un ymladd ynghyd i 
wrthwynebu geiriau haerllug a chadw lly-
gad barcud am unrhyw awgrym o 
haerllugrwydd llechwraidd mewn geiriau 
sydd, ar yr wyneb, yn wylaidd.” 
   “Yn amlwg nid tasg ieithyddol yn unig 
mo hon. Mae cyfrifoldeb dros, a thuag at, 
eiriau yn dasg sydd yn sylfaenol foesol.” 
   “Yn yr ystyr hwnnw mae’n dasg sydd 
wedi ei lleoli tu hwnt i orwel byd gweledol, 
yn y deyrnas honno lle triga’r Gair a oedd 
yn y dechreuad, ac nad yw yn air dyn.” 
   Neges amserol o 1989 i’n byd cythry-
blus, blin, brecsitiaidd, Drumpaidd ni.   
   [Darllenwch yr erthygl yn ei 
chyfanrwydd os cewch gyfle. Gwell byth 
tanysgrifiwch i “O’r Pedwar Gwynt”!] 
   Un arall o ddywediadau Havel (nad sydd 
yn yr erthygl uchod) sydd yn cloi hyn o 
druth, ac sydd hefyd yn fan cyswllt rhwng 
y ddwy erthygl y cyfeiriais atynt :- 
   “rydym wedi ein cysylltu mewn ffordd 
ddirgel a’r bydysawd yn ei gyfanrwydd, 
‘rydym yn cael ein hadlewyrchu ynddo, yn 
union fel y mae holl esblygiad y bydysawd 
wedi ei adlewyrchu ynom ni.”   

ooooOOOOoooo 
Yn ol ein harfer dymunwn Nadolig Llawen 
a Blwyddyn Newydd Dda i bobl Bethle-
hem a’r Byd, gan ddiolch eto eleni am y 
gefnogaeth gyson a chadarn drwy’r flwyd-
dyn a aeth heibio. Cerddwn ymlaen, 
gyda’n gilydd, yn ffyddlon a ffyddiog i 
2019. 

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 
sydd i’w chanfod ar 
www.bethlehem.cymru 
   Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 
(twitter). Dilynwch ni ar @gwebethlehem. 

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

ar gyfer rhifyn mis Chwefror 

i gyrraedd erbyn 

25 Ionawr 2019 
 

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 

 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

Ariennir yn 
rhannol gan 

Lywodraeth 
Cymru 

Cangen y Garth 

CLWB Y 
DWRLYN 

Canu Plygain 
 

Nos Iau, 10 Ionawr 
7yh yn Eglwys Pentyrch 

 
8:30yh Y Fari Lwyd yn y 

King’s Arms 
 

Manylion:  029 20890040 

Pontypridd 

 

‘Noson Nadoligaidd 
 

Nos Iau, Rhagfyr 13eg  
yn Festri Capel Sardis.  

 

Rhagor o fanylion:   

01443 485272                            

CYLCH 

CADWGAN 

Nos Fercher, 13 Chwefror  
am 8.00.yh 

Rowland Wynne 
Yn siarad ar y testun 
‘Gwell Dysg na Golud  
Gwron Cwmsychbant’ 

Yn Y Ganolfan, Tabernacl, 
Efail Isaf 

Cydnabyddir cefnogaeth 
Llenyddiaeth Cymru 

Tonysguboriau 

Ragfyr 12fed ‘Beth sydd mewn 
enw?’  Dr Awen Iorweth  

       
Ionawr 16eg Sian Harris yn siarad 

am ei gwaith fel Ffisiotherapydd  
 

Rhagor o fanylion:   

01443 223828                           

Argraffwyr:   

Copyprint Wales 
Trefforest 

www.copyprintwales.co.uk 

Cylch Llyfryddol 
Caerdydd 

 
Gwener, 18 Ionawr 2019 
Bydd Mari Williams yn 

trafod Ysbryd yr Oes, y nofel 
a enillodd iddi Wobr Goffa 
Daniel Owen yn Eisteddfod 

Genedlaethol Caerdydd. 
 

   7.00yh yn Ystafell 0.31, Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, CF10 3EU. 

Cymdeithas Gymraeg 
Llantrisant 

 

Noson gyda  
Côr Tadau Trisant  

 
Nos Wener, 8 Chwefror 

am 7.30.pm 
Yn Y Ganolfan Gartholwg 

Morfydd 
 
Mae Morfydd yn ffilm biopic sy'n 
seiliedig ar hanes trasig y gantores, y 
pianydd a’r gyfansoddwraig dalentog o 
Drefforest Morfydd Owen (Rhian 
Blythe). Ar ôl symud i Lundain i astudio 
yn yr Academi Frenhinol syrthiodd 
mewn cariad ag Ernest Jones (Matthew 
Gravelle), un o ddilynwyr amlwg 
Sigmund Freud. Ond yn 1918, ychydig 
dros flwyddyn ar ôl iddyn nhw briodi 
mae Morfydd yn marw yn dilyn 
llawdriniaeth ar fwrdd y gegin yng 
nghartref ei theulu yng nghyfraith yn 
Mwmbwls. Mae hon yn stori am briodas 
rhwng dau berson hollol wahanol - 
seicdreiddiwr clyfar yn ei dridegau a 
merch ramantus, fywiog yn ei 
hugeiniau.  Mae hefyd yn stori am fywyd 
cerddor athrylithgar, bywyd a ddaeth i 
ben a hithau ond yn 26 oed. 

Nos Sul 16 Rhagfyr 9.00 S4C 

Danteithion Dolig 
6yh Nos Fercher,  Rhagfyr 5ed 
Yn Bant a la Cart, Pontcanna 

 

Bwyta’n Iach 
Gyda Gwawr Jones 

Nos Fercher, Ionawr 9fed 
7.30yh Y Ganolfan, Efail Isaf. 

 
Croeso cynnes  

i aelodau newydd. 
Gwybodaeth bellach: 02920890979 
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Ysgol Evan James  Ysgol Creigiau 

Perfformiodd côr yr ysgol ar raglen Noson 
Lawen. Diolch i’r plant a’u rhieni am 
gefnogi’r achlysur arbennig. Cofiwch wylio’r 

rhaglen ar S4C ar ddiwedd mis Ionawr! 

Mwynheuodd yr ysgol gyfan ddiwrnod o 
hwyl a sbri wrth greu synau rhyfeddol i 

ddathlu Cymreictod gyda Mr Phormula. 

 

Mae’r Criw Cymreig wedi bod yn hynod o 

brysur yn cydweithio gyda’r Clwstwr yn 
trefnu gwylio ffilm Nadoligaidd yn y Miwni 

ym Mhontypridd. 

 

I ddathlu diwedd thema Albwm Teuluol 
trefnodd dosbarthiadau blynyddoedd un a dau 

de parti arbennig ar gyfer mam-gu a thad-cu 

yn y Neuadd! 

 

Aeth blynyddoedd 3 a 4 i’r Amgueddfa Ru-
feinig yng Nghaerleon, a mwynhau gwisgo 

fel milwyr Rhufeinig. 

 

Llongyfarchiadau i holl ferched a bechgyn yr 

ysgol am redeg mewn cystadleuaeth traws 
gwlad, ac yn enwedig i flwyddyn pump am 

fynd i’r rownd derfynol yng Nghaerdydd! 

Llongyfarchiadau i Ffion Baker am ennill ei 

ras. 
 

Diolch i bawb am eu hymdrech ardderchog 

yn Gala Nofio’r Urdd, a llongyfarchiadau 

enfawr i Twm Pike! Pob lwc i ti yn y rownd 

derfynol ym Mae Caerdydd. 

Diwrnod Gwisgo Glas 2018 ac Wythnos 

Gwrth Fwlio 

Rhai wythnosau yn ôl, fe gefnogon ni 

‘Ddiwrnod Gwisgo Glas 2018’ a chodi arian 

tuag at Fwlio DU. Roedd yn ddiwrnod llwyd-
iannus dros ben ac fe lwyddwyd i godi £258 

tuag at yr achos. 

   Roedd hi’n Wythnos Gwrthfwlio rhwng y 

12fed a 16eg o Dachwedd. Eleni y thema 
oedd 'Dewiswch Barch'. Yn ystod yr wyth-

nos, fe gymrodd y disgyblion ran mewn am-

rywiaeth o weithgareddau yn seiliedig ar y 

thema hyn. 

 
Jambori’r Urdd 

Cafodd disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yr 

Adran Gymraeg a’r Adran Saesneg amser 
gwych yn Jambori’r Urdd yng Nghanolfan y 

Mileniwm. Fe ddawnsiodd a chanodd pawb 

drwy’r bore. Heb os nac oni bai cafwyd dau 

fore hwyliog a swnllyd iawn! 

 
Plant Mewn Angen 

Buom yn dathlu diwrnod 'Plant mewn Angen' 

yn yr ysgol. Gwisgodd y disgyblion mewn 
pyjamas/onesies! Cawsom ddiwrnod llawn 

hwyl a sbri gan lwyddo i godi £510 Gwych! 

 
Meddwlgarwch 

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydym wedi 

bod yn mwynhau croesawu Lisa Ambrose, 

Therapydd Chwarae, i’r ysgol. Mae Lisa wedi 

bod yn cynnal sesiynau meddwlgarwch 
gyda’r disgyblion. Maent wedi bod yn sesiy-

nau diddorol a buddiol.  

 
Mercher Maethlon 

Mae pob Dydd Mercher bellach yn Ddiwrnod 

Mercher Maethlon! Ar y diwrnod, mae aelod-

au Blwyddyn 6 y grŵp SNAG yn cynnal 

stondin ffrwythau i ddathlu’r dydd.  Maent 
wedi penderfynu gwerthu ffrwythau (banana, 

afalau, orennau) am 20c yr un er mwyn 

sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i fwyta 

darn o ffrwyth ffres yn ystod egwyl y bore.  
 
Cystadleuaeth Sgïo Gemau Caerdydd 

Aeth 10 o ddisgyblion i gynrychioli’r ysgol 

yng Nghystadleuaeth Sgïo Gemau Caerdydd 

yng Nghanolfan Sgïo Tyllgoed yn ddiweddar. 
Roedd y deg wedi sgïo’n rhagorol ac ar ddi-

wedd bore blinedig iawn cyhoeddwyd yr 

enillwyr. Enillodd Lily, Dosbarth 4, y ras i 

ferched, enillodd Ifan, Dosbarth 6, y ras i 
fechgyn a daeth Harry, Class 4, yn drydydd. 

Llongyfarchiadau! 

 
 

Mr William Davies yn ymddeol 

Cystadleuaeth Sgïo Gemau Caerdydd 

Dydd Mercher Maethlon 

Sesiwn Meddwlgarwch gyda Lisa 

Diwrnod Gwisgo Glas 

Diwrnod Plant Mewn Angen 

Mwynhau yn y Jambori 

Diolch i Mr Davies a Mrs Johnson 

Cawsom ddau ddathliad bach ar iard yr ysgol 
yn ystod yr wythnosau diwethaf i ddiolch i 
Mrs Joyce Johnson am roi 16 mlynedd o 
wasanaeth i’r ysgol fel gweinyddes amser 
cinio, ac i Mr William Davies am roi 18 
mlynedd o wasanaeth i’r ysgol fel gofalwr. 
Rydym yn dymuno’n dda iawn i’r ddau yn eu 
hymddeoliad. 
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Ysgol Tonyrefail   

www.menteriaith.cymru 

Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur a 

llwyddiannus iawn i Fenter Iaith Rhondda 

Cynon Taf eleni gyda nifer o 

ddatblygiadau cyffrous a newidiadau mawr 

i’r strwythur staffio. 

   Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb sydd 

wedi bod ynghlwm a gwaith y Fenter dros 

y flwyddyn ac i bawb am gefnogi.  

   Edrychwn ymlaen at 

y Flwyddyn newydd 

sydd i ddod ac fe 

ddymunwn Nadolig 

Llawen a Blwyddyn 

Newydd dda i chi gyd! 

Adeilad Newydd 
Rydym wedi dechrau ymgyfarwyddo â’r  
adeilad newydd ac mae’n brofiad gwych cael 
pawb dan yr un to am y tro cyntaf ers 
blynyddoedd maith. Diolch yn fawr i’r holl 
staff am eu gwaith caled yn pacio a dadbacio 
dros 600 o focsys fel bod y plant yn gallu 
setlo i mewn yn syth yn eu dosbarthiadau!  
Mae pawb wrth eu boddau ac yn edrych 
malen i ddathlu’r Nadolig cyntaf yn ein car-
tref newydd. 
 
Pawen Lawen 
Roedd pawb yn gyffrous iawn i fod yn rhan o 
ymgyrch ‘Pawen Lawen’ Aled Hughes o 
Radio Cymru ac i gael siawns i gyfarfod y 
dyn ei hun a Pudsey ei ffrind. Casglwyd £215 
ar gyfer yr apêl trwy wisgo yn eu dillad nos. 
 

Cardiff Devils 
Daeth Gleeson Fournier a Craig T.Moore o’r 
Cardiff Devils i siarad â disgyblion Blwyd-
dyn 6 am eu bywydau fel chwaraewyr hoci 
iâ. Roedd pawb wedi mwynhau cael cyfle i 
holi cwestiynau a dysgu mwy am y gamp. 
 
Llysgenhadon Chwaraeon 
Llongyfarchiadau i Abigail Clifford ac Edu-
ardo Whitnell ar gael eu dewis yn Llysgenha-
don Chwaraeon. Mynychodd y ddau ddiwr-
nod o hyfforddiant yng Nghanolfan Hamdden 
Rhondda Fach yn ystod gwyliau hanner ty-
mor. Pob hwyl iddynt yn eu swydd. 
 

Trosglwyddo 

Cafodd Blwyddyn 6 amser hwyliog iawn 
ar eu diwrnod trosglwyddo cyntaf yn 
Ysgol Llanhari. Cyfle i wneud ffrindiau  
o ysgolion newydd.  Roedd yr ymweliad 
yn llwyddiant mawr! 
 
Sul y Cofio 
Diolch i ddisgyblion o flwyddyn 6 am 
gynrychioli’r ysgol yng ngwasanaeth Sul 
y Cofio ym Mynwent Trân.  
 

Llysgenhadon Gwych 
Bu ein Llysgenhadon Gwych yn mynychu 
cynhadledd flynyddol Sally Holland - 
Comisiynydd Plant Cymru yng Nghanolfan 
Y Mileniwm Caerdydd yn ddiweddar. Mae 
Ava a Ffion bellach wedi cyflawni'r dasg 
gyntaf a osodwyd iddynt sef annog disgybli-
on yr ysgol i lenwi holiadur Y Comisiynydd. 
Maent wrthi yn brysur ar waith yn codi 
ymwybyddiaeth o hawliau plant. 
 
Gwasanaeth Y Cynhaeaf 
 Diolch yn fawr i’r Parch. Evan Morgan, 
Capel Salem Caerdydd am ddod i gynnal 
gwasanaethau Diolchgarwch eto eleni. Roedd 
y plant wedi llwyr ymgolli yn ei stori.  Di-
olch yn ogystal i’r dosbarthiadau am drefnu 
eitemau i ddathlu’r cynhaeaf. Dosbarthwyd y 
bwyd a gasglwyd i fanc bwyd lleol ac fe 
gasglwyd arian tuag at apêl yn dilyn y tsuna-
mi diweddar yn Indonesia. Diolch i bawb am 
eu cyfraniadau. 
 

 
Diwrnod Shwmae/Sumae 
Bu’r Criw Cymraeg o amgylch y pentref ar 
Ddiwrnod Shwmae/Sumae yn annog y def-
nydd o’r Gymraeg yn y siopau lleol. Braf 
oedd gweld cynifer o bobol yn gallu siarad 
Cymraeg a nifer ohonynt yn gyn disgyblion. 
Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn gan y 
cyhoedd ac fe fyddwn yn parhau â’r ymgyrch 
yn y dyfodol fel rhan o’n cais am wobr arian 
y Siarter Iaith. Roedd nifer o blant wedi bod 
yn dysgu aelodau o’r teulu sut i siarad Cym-
raeg, Da iawn chi blant cofiwch ddal ati! 

   Wedi ceisio esbonio i fy ffrindiau 

newydd yn y brifysgol y byddai i fel 

Llywydd yn cynrychioli dros 53,000 o 

blant a phobl ifanc Cymru, mae wedi dod 

yn amlwg nad yw llawer o bobl y tu allan i 

Gymru yn ymwybodol o’r Urdd. Hoffen i 

ddechrau’r broses o newid hyn, gan 

ddechrau drwy gynyddu ymwybyddiaeth 

o’r mudiad ymysg y Cymry di-Gymraeg, 

ac yna ehangu hyn i adeiladu pontydd y tu 

allan i Gymru. Gallwn wneud hyn yn 

rhannol drwy’r neges heddwch a theithiau 

rhyngwladol, ond hefyd drwy ddatblygu 

perthnasau gyda mudiadau o wledydd 

eraill. 

   Mae cwpl o flaenoriaethau gen i ar gyfer 

y flwyddyn i ddod, ac un ohonyn nhw yw 

datblygu brand ar gyfer Bwrdd Syr IfanC 

er mwyn helpu pobl o’r tu allan i ddeall yr 

hyn mae’r Bwrdd yn ei wneud, codi 

ymwybyddiaeth o rôl y Llywydd a rhoi 

ystyr o berthyn i’r aelodau. 

Ethan Williams,Llywydd yr Urdd   
(Parhad o dudalen 1) 
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Ysgol Gymraeg 
Castellau 

Da iawn i bawb 
yn yr ysgol 
sydd wedi bod 
yn brysur yn 
casglu bwyd ar 
gyfer y banc 
bwyd lleol.   
 
 
 
Ar yr 22ain o Dachwedd buodd tîm nofio'r 
ysgol yn cystadlu yn frwd yng 
nghystadleuaeth gala nofio'r Urdd. 

 
Ar yr 28ain o Dachwedd buodd Cewri 
Castellau a Bl4 yn gwylio Albi a Noa yn 
achub yr Iwnifyrs yn y Miwni gydag ysgolion 
cynradd y clwstwr. Diolch i BoomCymru am 
ddangos y ffilm. 

 
Mae rhai o ddysgwyr Blwyddyn 6 wedi bod 
yn brysur yn paratoi gorsaf cerddoriaeth ar 
gyfer plant y Meithrin a Derbyn. 

 
Buodd dysgwyr Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld â 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar yr 
20fed o Dachwedd fel rhan o’u gwaith thema 
ar Ddrachtiau. Mynychodd y plant weithdy i 

ddysgu am hanes planhigion mewn moddion 
a chreuon nhw ddrachtiau eu hunain gan 
ddefnyddio rhai o blanhigion o’r gerddi. 
 
Gwisgodd pawb mewn gwisgoedd smotiog i 
gefnogi elusen Plant Mewn Angen ac roedd 
pawb yn hapus iawn i gwrdd â Pudsey pan 
ddaeth am ymweliad i’n hysgol. Cawsom ni 
cystadleuaeth am y wisg gorau o bob 
blwyddyn. Dyma'r enillwyr: 

Buodd ein Harweinwyr Digidol yn brysur 
iawn yn ddiweddar yn treialu ac yn adolygu 
apiau newydd. 

 
Daeth Mick Antoniw AS i siarad gyda’r 
Cyngor Ysgol am ei waith ac am faterion o’r 
ardal. 
 

 
Roedd pawb yn brysur iawn yn ystod 
wythnos gwrth-fwlio gyda dysgwyr Caradog 
yn paratoi gwersi ar gyfer gweddill yr ysgol a 
phawb yn gwneud pob math o weithgareddau 
i godi ymwybyddiaeth o fwlio a sut i’w atal.  
 

 
Sul y Cofio 
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig gyda phob 
disgybl yn creu pabi coch ar gyfer Sul y 
Cofio eleni. 

 
Daeth un o’r mamau, sydd yn fferyllydd, i 
mewn i siarad gyda’r plant yn nosbarth 
Caradog am foddion a diogelwch moddion. 
 
Buodd Blwyddyn 3 a 4 ar daith i Barc 
Treftadaeth y Rhondda yn dysgu am fywyd o 
dan y ddaear. Cafodd y plant hwyl a sbri wrth 
fynd o dan y ddaear. Mae’r dosbarthiadau 
wedi bod yn dysgu am gyfnod y Frenhines 
Fictoria a dysgu am fywydau plant yn ystod y 
cyfnod.  
 

Cynhaliwyd disgo Calan Gaeaf gan y 
Gymdeithas Rieni ac Athrawon a daeth bob 
math o greaduriaid brawychus dros ben i 
ddawnsio yn neuadd yr ysgol. 
 
Buodd tîm traws gwlad yr ysgol yn cystadlu 
yn frwd yng nghystadleuaeth trawsgwlad y 
sir. Llongyfarchiadau iddynt ar eu 
llwyddiannau haeddiannol. 
 

Roedd plant dosbarth Caradog wedi cael 
prynhawn wrth eu boddau yn gwylio sioe 
gerdd Ysgol Gyfun Garth Olwg Y Teulu 
Adams. 

Parhad ar dudalen 15 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg  

Radio Gartholwg. 

Mae wedi bod yn gyfnod hynod o 
gyffrous yn yr adran Ddrama a 
Chyfryngau wrth i ni fentro i fyd y 
Radio. Daeth Marc Griffiths y 
cyflwynydd radio atom ni ar y 
pedwerydd ar ddeg o Dachwedd i gynnal 
gweithdy gydag aelodau o’r chweched. 
Nhw fydd ein prif olygwyr ni yn yr 
ysgol. Prynhawn byrlymus iawn. O 
ganlyniad i’r gweithdy mae Clwb Radio 
wedi’i sefydlu. Disgyblion o 
Flynyddoedd 7 i 13 sydd yn cyd-weithio 
yn hynod o frwdfrydig er mwyn creu y 
rhaglen radio. Mi fydd y rhaglen gyntaf i 
glywed ar Cymru Fm ar ddiwedd 
Rhagfyr. Ein bwriad fel clwb yw creu 
rhaglen unwaith y tymor er mwyn 
cloriannu hanesion yr ysgol. 
Gwrandewch yn astud am lwyddiant y 
fenter. 

 
Gweithdy BAE 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 7 y 
pleser o weld BAE yn perfformio sioe 
oedd yn esbonio'r fathemateg sydd tu 
ôl i sut mae pethau bywyd pob dydd yn 
gweithio yn ogystal â hybu diddordeb 
yn y pynciau STEM. Roedd y 
disgyblion yn rhyngweithio’n wych 
gyda’r cwmni ac roeddent yn 
frwdfrydig iawn dros fathemateg! 

 
Taith i Lan-llyn 

 Aeth criw Blwyddyn 12 sy’n astudio 
Cymraeg i Lan-llyn yn ddiweddar lle 
cawsant lu o ddarlithoedd gan feirdd a 
darlithwyr enwog.   Buont hefyd yn 
ddigon ffodus i weld yr Ysgwrn, cartref 
Hedd Wyn ar ei newydd wedd a 

phrydferthwch Trawsfynydd. Roedd 
gwledd o adloniant yn y nosweithiau 
hefyd gyda Candelas yn perfformio i'r 
disgyblion ar y noson gyntaf a Thalwrn y 
Beirdd doniol iawn ar yr ail noson. 
Roedd yn brofiad gwych i’r disgyblion 
wrth iddynt fwynhau trwy gyfrwng yr 
iaith Gymraeg gyda 150 o ddisgyblion 
eraill o ledled Cymru. 
 
Ymweliad Mererid Hopwood 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 10 hwyl 
yng nghwmni’r Prifardd Mererid 
Hopwood yn ddiweddar wrth iddyn 
nhw gael eu dysgu am bwysigrwydd 
defnyddio’r dychymyg er mwyn 
gwerthfawrogi rhyfeddodau’r byd.  
Cawson nhw weithdy ar y gerdd ‘Y 
Sbectol Hud’ er mwyn eu paratoi ar 
gyfer eu harholiadau TGAU.  
Rhannwyd ‘Top Tips’ gwerthfawr 
gyda’r disgyblion ar sut i drafod 
arddull cerddi gan ddefnyddio darn o 
ham, darn o gaws a dwy dafell o fara! 
Diolch am weithdy creadigol a 
chofiadwy. 
 
Llysgenhadon Iaith 
Yn yr adran Ieithoedd Tramor Modern, 
mae gennym griw o ddisgyblion brwd 
ym mlwyddyn 9 sy'n ceisio hybu 
ieithoedd ar draws yr ysgol. Ar ôl derbyn 
eu hyfforddiant y llynedd, maent wedi 
bod yn awyddus iawn i ddechrau ar eu 
gwaith. Yn ddiweddar, aethant gyda Mr 
Parry i Ysgol Gynradd Gymraeg Garth 
Olwg i addysgu lliwiau yn Ffrangeg i'r 
disgyblion. Roeddent wir wedi mwynhau 
bod yn athrawon am brynhawn! Byddant 

yn ymweld â'r ysgolion cynradd clwstwr 
eraill yn ystod y flwyddyn hon. Mae 
ganddyn nhw nifer o bethau eraill ar y 
gweill megis disgo aml-ieithoedd - c’est 
amusant, non? 
  
Chwaraeon 
Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd 
Blwyddyn 8 am gyrraedd rownd 
chwarteri cystadleuaeth y plât yn 
nhwrnamaint yr Urdd yn genedlaethol 
ond yn colli 6-7 yn anffodus. Da iawn 
hefyd i Flwyddyn 9 a 10 a wnaeth 
gystadlu'n frwd iawn gan ennill 4 gêm a 
cholli un. 

   Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed 
merched Blwyddyn 9 a 10 a enillodd 9
-1 v Ysgol Lewis i Ferched yn ail 
rownd Cwpan Cymru.  
Llongyfarchiadau hefyd i Megan 
Bowen wnaeth gynrychioli tîm pêl-
droed o dan 15 Cymru yng 
Nghasnewydd ac i Eliza Collie wnaeth 
gynrychioli Rhondda Cynon Taf o dan 
14. 

   Llongyfarchiadau i Joey Jones sydd 
wedi llwyddo i ennill medal aur wrth 
gystadlu mewn cystadleuaeth deifio. 
Llongyfarchiadau enfawr a phob lwc gy
da'r her nesaf! 
 



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

bob dydd Gwener am 11 y bore. 
Croeso cynnes i chi ymuno â’r criw. 
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Ysgol Roc 
Ysgol Llanhari 
(Parhad o dudalen 1) 

TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

Mae Arweinwyr digidol yr ysgol wedi bod yn 
addysgu pawb arall (gan gynnwys yr 
athrawon) am sut i ddefnyddio Google 
Classroom yn effeithiol. Dyma nhw yn 
cyflwyno’r wybodaeth yn y gwasanaeth. 

Roedd pawb wedi gwisgo melyn i gefnogi 
diwrnod Iechyd Meddwl ac wedi dysgu a 
thrafod sut i gadw ein meddyliau yn iach. 

Mwynheuodd Blwyddyn 3 a 4 yn fawr pan 
gynhaliwyd diwrnod Oes Fictoria yn yr 
ysgol. Treulion nhw ddiwrnod yn dysgu 
gwersi mewn dosbarth o’r cyfnod, yn golchi 
dillad ac yn chwarae gemau buarth. 

 
Cynhaliwyd ffair swyddi yn y Neuadd i blant 
ddewis pa bwyllgorau a chynghorau roedden 
nhw am ymgeisio i ymuno ar gyfer eleni.  

Noson Sgwrsio 

Cynhelir Noson Sgwrsio olaf y flwyddyn 

yng Nghlwb Rygbi Tonyrefail am 7pm 

ar nos Fawrth, 18 Rhagfyr.   

 
Cyfnod newydd 

Diolch yn fawr iawn i Nia Downes a holl 

staff Ysgol Gymraeg Tonyrefail am 

weithio mor galed wrth symud i mewn 

i’w cartref newydd.  Mae’n ddechrau 

cyfnod newydd i’r ysgol mewn adeilad 

llawer gwell a mwy o faint.  Yr her i ni i 

gyd nawr yw sicrhau bod pobl yn 

gwybod am yr adnoddau newydd hyn a 

pherswadio cymaint â phosib o rieni i 

ddewis addysg Gymraeg. 

 

Nadolig Llawen i holl ddarllenwyr Tafod 

Elái oddi wrth Cyngor Cymuned 
Tonyrefail: 

Ysgol Gymraeg Castellau 
(Parhad o dudalen 13) 

Agorwyd y sioe gyda pherfformiad 

arbennig gan ddisgyblion yr adran 

gynradd yn gosod y naws. 

Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan 

ddisgyblion bl 10 TGAU Cerdd a’r 

geiriau gan Mr Iwan James. Disgyblion 

blwyddyn 10 a fu’n cyfeilio i’r plant iau. 

Hyfryd oedd gweld cymaint o staff yn 

cyfrannu at lwyddiant y sioe mewn 

gwahanol ffyrdd gan sicrhau cyfanwaith 

gwych. Gwaith tîm go iawn! Rydym yn 

ddiolchgar iawn i bawb a 

llongyfarchiadau! 
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Clwb Rygbi Pentyrch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd Sadwrn ola mis Hydref yn ddiwrnod nodedig i’r clwb - y 

tîm cyntaf, ail a’r ieuenctid i gyd yn chware gartre mewn gêmau 

cwpan yr un prynhawn a’r tri yn ennill i symud mlân at y rownd 

nesa. Ond oherwydd y gêmau rhyngwladol digon tawel fu hi ym 

mis Tachwedd ar y cae. Eto yn gymdeithasol yn y clwb cafwyd 

dwy noson lwyddiannus dros ben. Noson gwis i ddechre yng 

ngofal yr arch gwisfeistr Alun “ Tuds “ Jenkins - llais 

cyfarwydd ar raglenni chwaraeon Radio Cymru ac yna un o’r 

uchafbwyntie blynyddol - noson enwog y ‘Pei a’r Potsh’. Eddie 

Butler,  cyn  gapten Cymru sy nawr yn sylwebydd o fri oedd y 

gŵr gwadd eleni, a phawb wedi eu swyno â’i ddawn dweud 

wrth hel atgofion, rhannu storiau a mynegi barn. Ac yn ystod y 

noson cafodd y clwb gyfle i gydnabod eu cyn gapten a chyn 

lywydd Don Llewellyn - “Don - Mab y Garth” i ddefnyddio ei 

enw barddol ar ôl iddo gael ei dderbyn i’r Orsedd nôl ym Mis 

Awst. Dennis Gethin, Llywydd Undeb Rygbi Cymru 

gyflwynodd y plât iddo ar ran yr aelodau a’r Is Lywyddion. 

Eddie Butler  


