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Pris 80c 

tafod elái 
Diogelu darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg yng ngogledd Pontypridd 

 
Mae rhieni a chefnogwyr addysg cyfrwng Cymraeg yn pryderu y bydd 
y cynigion presennol gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, yn arwain at 
ddirywiad yr iaith yng nghymunedau gogledd Pontypridd. 
   Y cynnig presennol yw cau Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion 
Norton ac Ysgol Heol-y-Celyn ac adeiladu ysgol newydd sbon ar safle 
presennol Heol-y-Celyn. Er bod adeiladau'r ysgol newydd yn hanfodol, 
byddai’r newid yn golygu bod plant o ardaloedd i'r gogledd o 
Bontypridd, gan gynnwys Ynysybwl, Glyncoch, Coedycwm, Trallwng 
a Cilfynydd, yn gorfod teithio dros ddwy filltir ymhellach, gan basio 
Pontypridd, i gael mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg. Mae 
Ynysybwl ei hun oddeutu chwe milltir o safle Heol-y-celyn. 
Mae'n bwysig iawn bod plant yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn y 
gymuned lle maen nhw'n byw. Mae teuluoedd sydd heb fynediad i geir 
wedi mynegi pryderon ynghylch sut y byddant yn cyrraedd clybiau 
brecwast a chlybiau ar ôl ysgol neu'n cyrraedd eu plant mewn 
argyfwng. Mae rhai rhieni yn dweud yn agored eu bod yn pryderu 
cymaint am y sefyllfa, fel na fyddant yn gallu dewis yr opsiwn cyfrwng 
Cymraeg am resymau ymarferol. 
   O ystyried targed Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050 a'r pwyslais ar gynyddu mynediad at ddarpariaeth 
blynyddoedd cynnar a chynradd cyfrwng Cymraeg, credwn fod angen 
osgoi'r opsiwn presennol. Gan fod y cynlluniau ar gyfer safle Heol-y-
Celyn yn dal yn y cyfnod ffurfiannol, rydym yn annog y Cyngor i 
ystyried o ddifrif pa opsiynau eraill sy’n bosib. 
   Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y Cyngor yn datgan 
mai’r bwriad yw creu 6,054 o siaradwyr Cymraeg ychwanegol yn y sir 
erbyn 2021. Sut y bydd amddifadu cymunedau presennol ym 
Mhontypridd o ysgol cyfrwng Cymraeg gyfagos yn helpu i gyflawni'r 
targed hwn? 
   Mae rhieni RhCT wedi ymladd yn galed i sicrhau darpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg yn y sir. Enghraifft bwysig oedd y frwydr i gadw 
Ysgol Pont Sion Norton ar agor ac i gynyddu nifer y lleoedd yn yr 
1980au, cymaint oedd y galw. Mae'r ysbryd hwnnw yn fyw ac yn iach 
hyd heddiw. Ymlaen! 

Rhieni Dros Addysg Gymraeg 

Llongyfarchiadau i Joseff Edwards, 
Blwyddyn 7, Ysgol Garth Olwg, ar ennill 
Cwpan Ewropeaidd Truce yng Ngwlad 
Belg gyda chlwb pêl-droed Dinas 
Caerdydd ym mis Rhagfyr.  
   Roedd y tîm yn chwarae yn rownd 
derfynol Cwpan y Cadoediad yn Ypres, 
Gwlad Belg. Trefnwyd y gystadleuaeth i gofio am y gemau pêl-
droed chwaraewyd ar ddydd Nadolig yn 1914 ar y tir rhwng  
byddinoedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu’r timoedd dan 12 oed i 
ymweld â maes y gad ac i Fynwent Goffa Tyne Cot.  
   Yn y gystadleuaeth bu raid i’r Adar Gleision ifanc chwarae yn 
erbyn FC Koln, Arsenal, RS Lens, Lille, RSC Anderlecht a 
Sunderland. Roeddynt yn llwyddiannus yn erbyn rhai o 
dimoedd gorau Ewrop. Clod arbennig i’r chwaraewyr ac i 
Academi Pêl-droed Dinas Caerdydd.     

Pencampwyr Ewrop 

Pluen Eira 

 

Gethin Day oedd 

yn actio “Frank” yn 

y ffilm a Gwenllïan 

Morse oedd “Mai” 

(Rhagor tudalen 7) 

Sêr y Teledu 

Plant 

Ysgol 

Evan 

James  

ar Noson 

Lawen 

Medal Aur Dringo i Ysgol Creigiau 
 
Ar y 4ydd o Ragfyr cynrychiolodd wyth disgybl Ysgol Creigiau 
yng Nghystadleuaeth Ddringo Gemau Caerdydd yng Nghanolfan 
Ddringo Boulders. Roedd yr wyth disgybl wedi dringo’n rhagorol 
ac ar ddiwedd bore blinedig iawn cyhoeddwyd yr enillwyr. 
Enillodd Bethan, Dosbarth 5, fedal aur am yr unigolyn cryfaf ac 
enillodd y tîm fedal aur hefyd. 
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Ysgol 
Creigiau 

Noson o Gerddoriaeth Nadoligaidd 
Ar Ragfyr 18fed cynhaliodd côr yr ysgol, y 
gerddorfa a nifer o ddisgyblion Cyfnod 
Allweddol 2 gyngerdd gerddorol wych yn 
neuadd yr ysgol. Roedd y gyngerdd yn 
gyfle gwych i ni ddathlu doniau cerddorol 
ein disgyblion. Ar ddiwedd y gyngerdd 
cyflwynodd y côr anrheg fach i Mrs Evans 
i ddiolch iddi am ei hymroddiad a’i 
chyfraniad at fywyd cerddorol yr ysgol a 
dymunodd pawb ymddeoliad hapus iddi. 
 
Gala Nofio’r Urdd 
Ar y 5ed o Ragfyr aeth 19 o'n disgyblion 
Cyfnod Allweddol 2 i gystadlu yng Ngala 
Nofio’r Urdd yng Nghanolfan Hamdden 
Cogan, Penarth. Roedd pob un wedi 
nofio’n arbennig ac wedi mwynhau’r 
profiad yn fawr. 

 
Her Ddŵr Llais Disgyblion  
Cyn gwyliau’r Nadolig fe glywsom y 
newyddion da ein bod wedi ennill y wobr 
gyntaf yn yr Her Ddŵr Llais y Disgybl a 
drefnwyd gan Ysgolion Iach Caerdydd. 
Cawson ein canmol am yr holl 
weithgareddau gwych yr oeddem wedi’u 
cynnal i helpu disgyblion ddysgu am 
bwysigrwydd yfed dŵr ac i gynyddu faint 
o ddŵr mae disgyblion yn ei yfed bob 
dydd. Fel enillwyr y gystadleuaeth, bydd 
Tîm Ysgolion Iach Caerdydd yn trefnu i’r 
disgyblion dderbyn potel ddŵr yr un a 
bydd Carfan Rygbi Gleision Caerdydd yn 
ymweld â’r ysgol i gyflwyno’r gwobrau. 
Diolch o galon i Miss Griffin a’r grŵp 
SNAG am eu gwaith caled yn sicrhau 
llwyddiant y fenter hon. 
  
Chwilio am Siôn Corn 
Yn ystod wythnos olaf y tymor ymwelodd 
ein disgyblion Derbyn, Reception a 
Blwyddyn 1 â Techniquest i gymryd rhan 
mewn gweithdy 'Chwilio am Siôn Corn'. 
Roedd pob un wedi mwynhau'r profiad yn 
fawr. 
  
Ysgolion Iach 
Yn ddiweddar ymwelodd Arweinyddion 
Tîm Ysgolion Iach Cyngor Caerdydd i 
asesu ein gwaith Ysgolion Iach. Derbynion 
ni’r newyddion da ein bod wedi llwyddo i 
gyflawni 5ed Cam Cynllun Rhwydwaith 

Ysgolion Iach Cymru. Diolch yn fawr i 
bawb - disgyblion a staff - a diolch 
arbennig i Miss Griffin am gydlynu'r holl 
broses. 
  
Plygain yn Eglwys Pentyrch 
Nos Iau, Ionawr 10fed, aeth unarddeg o 
ferched i ganu mewn Plygain yn Eglwys 
Pentyrch. Fe fwynheuodd y merched y 
profiad yn fawr.  

Twrnamaint Pêl-droed yr Urdd 
Llongyfarchiadau i 25 o fechgyn a 18 o 
ferched am gystadlu yn Nhwrnamaint Pêl-
droed yr Urdd ar gaeau Gerddi Soffia yn 
ddiweddar. Fe chwaraeodd y pump tîm yn 
wych.  
  

Her Sillafu 
Fore Mercher, Ionawr 23ain, ymwelodd 
chwech o ddisgyblion Dosbarth 6 ag Ysgol 
Treganna i gymryd rhan mewn Her Sillafu. 
Cawsant fore lwyddiannus llawn hwyl ac 
fe ddychwelon nhw i'r ysgol yn hapus 
gyda'u hail safle. Gwych! 

 
Cystadleuaeth Gymnasteg Sir yr Urdd 
Aeth saith disgybl i Glwb Ieuenctid 
Caerdydd i gystadlu yng Nghystadleuaeth 
Gymnasteg Sirol yr Urdd ddydd Llun, 
Ionawr 21ain. Perfformiodd pob un yn 

wych. Daeth Sevile, Lucia a Sophia yn 
gyntaf a derbynion nhw fedalau aur am 
gystadlu fel triawd. Daeth Nia yn drydydd 
yn y categori Merched Unigol a 
derbyniodd fedal efydd. Bydd Sevile, 
Lucia a Sophia yn cystadlu yng 
Nghystadleuaeth Gymnasteg Genedlaethol 
yr Urdd a gynhelir yn Aberystwyth fis 
nesaf.  

Ysgol Gynradd 
Garth Olwg 

Mae’r ysgol wedi dechrau astudio 

“Anifeiliaid” fel ein thema ac felly mae 

rhai dosbarthiadau wedi mabwysiadu 

anifeiliaid, gan gynnwys llewpart, rheino 

llwyd, arth wen, ci tywys, dolffin, crwban 

môr a fflamingo. Mae dosbarth Mrs 

Cartlidge wedi prynu pysgod a malwod 

môr go iawn sy’n byw yn y dosbarth, ac 

mae anifeiliaid dosbarth Mrs Evans ar y 

ffordd! Mae dosbarth Miss Jones wedi bod 

yn dysgu am bengwiniaid ac maen nhw 

wedi creu bwyd i’r robin goch. Daeth Chris 

o Petwise i ymweld â dosbarth Miss 

Greening a dangos yr holl anifeiliaid sydd 

yna iddyn nhw.  

 

Digwyddiadau 

Aeth Blwyddyn 6 i 

Lanllyn am bum 

diwrnod gydag 

ysgolion y clwstwr, 

yna aeth y côr i 

Aberdâr dros y 

penwythnos - doedd 

dim llawer o gysgu 

wedi digwydd!! 

 
Llwyddiannau 

Llongyfarchiadau i Mali Jenkins am basio 

ei harholiad LAMDA Gradd 6, ac i Zara 

Harden am basio ei harholiad Gradd 3. 

   Mae Lyla Humphries wedi bod yn brysur 

yn cystadlu ar hyd Prydain gyda thîm 

“Dance Crazy”, gan ennill amrywiaeth o 

dlysau – da iawn ti! 

   Llongyfarchiadau hefyd i Seren Richards 

am ennill gwobrau gan gynnwys 

“Chwaraewyr y Gêm” mewn twrnament 

pêl- rwyd. 

 

Cyngor Ysgol 

Mae'r Cyngor Ysgol wedi mwynhau cyd-

weithio gyda Mr Edwards i benderfynu ar 

wisg ysgol a logo newydd ar gyfer yr Ysgol 

3-19 oed ym mis Medi. 

Begw Williams, Elliw Porter  

a Mari Roberts Bl.5 
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Ysgol  Llantrisant  Ysgol Pont-Siôn-Norton 

Ymweliad Sain Ffagan 

Ar ddechrau mis Rhagfyr fe aeth 
disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 ar 
ymweliad ag Amgueddfa Werin Cymru 
yn Sain Ffagan, er mwyn cymryd rhan 
mewn dau weithdy ar fywyd yn ystod 
Oes y Tuduriaid.  Fe gafodd y disgyblion 
gyfle i ddysgu am wisgoedd y cyfnod 
ynghyd â’r newidiadau crefyddol a 
welwyd yn ystod yr unfed ganrif ar 
bymtheg. 

 
Pantomeim “Branwen” 

Ddydd Mercher olaf tymor yr Hydref,  
bu disgyblion CA2 yn gweld panto 
cwmni Mega “Branwen” yn y Miwni ym 
Mhontypridd.  Cafodd y disgyblion 
amser gwych a braf oedd gweld cyn 
ddisgybl i ni sef Elin Haf, yn serennu yn 
y perfformiad.  
 
Dathlu’r ‘Dolig 

I ddathlu diwedd tymor trefnwyd parti ar 
gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen a 
disgo Cymraeg ar gyfer disgyblion CA2 
– ffordd hwyliog iawn o orffen tymor 
prysur! 

 
Tripiau’r Cyfnod Sylfaen 

I ddathlu’r Nadolig, bu plant bach y 
dosbarthiadau Meithrin ar ymweliad â 
Pharc Treftadaeth y Rhondda, tra bod y 
dosbarthiadau Derbyn wedi cael siawns i 
gwrdd â Siôn Corn ar reilffordd 
Aberhonddu.  Bu disgyblion Blwyddyn 2 
hefyd yng Nghapel Bethel, Pontyclun yn 
cymryd rhan mewn gweithdai’n seiliedig 
ar stori’r Nadolig 

 
Cerdyn Nadolig Arbennig 

Llongyfarchiadau i Henry Gilligan ar 
ennill cystadleuaeth cerdyn Nadolig ar 
gyfer yr A.S. Owen Smith.  Roedd 
cerdyn Henry i’w weld ledled y wlad yn 
yr wythnosau oedd yn arwain at y 
Nadolig!   

 
Ionawr Iachus 

Wedi dychwelyd i’r ysgol ar ôl 
gwyliau’r Nadolig, roedd angen ychydig 
o ymarfer corff ar bawb, felly da o beth 
oedd i ni gael y cyfle i gyfrannu at 
ymgyrch Ionawr Iachus yr Urdd.  Roedd 
pawb wrth eu boddau! 

Cardiff Devils  
Diolch i’r Cardiff Devils am ymweld â’r 
Ysgol i siarad am y chwaraeon ac hefyd am y 
tocynnau i’r gêm- cafodd pawb amser gwych! 

Gwasanaethau Argyfwng  
Diolch i PC Lloyd, y gwasanaeth tân a’r 
parafeddygon am ddod i siarad am eu gwaith 
fel rhan o thema ‘999 Argyfwng’ blwyddyn 4 
a 5.  

Gala Nofio 
Llongyfarchiadau i Gwen 
Salmon o flwyddyn 6 a 
ddaeth yn ail yn ras broga 
cystadleuaeth nofio 
cenedlaethol yr Urdd. 
Gwnaeth tîm bechgyn 
blwyddyn 3 a 4 fwynhau’r 
gala hefyd a nofio’n wych - 
da iawn Olly, Will, Osian a Gethin!! 
 
Glanllyn  
Cafodd blwyddyn 6 amser bythgofiadwy yng 
Nglanllyn ar ddechrau mis Ionawr. Roedd 
pawb wedi mwynhau pob gweithgaredd yn 
ogystal â chwrdd â ffrindiau o ysgolion y 
clwstwr. Diolch i Mrs Cotter, Mr Davies a Mr 
Evans am ymuno ar y daith! 
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Ysgol Gwaelod y Garth 
yn dathlu 50 mlynedd 

 
Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous iawn i ni 

yn Ysgol Gwaelod y Garth gyda dathliad 

50 mlynedd o agor yr Uned Gymraeg a 

chychwyn adddysg ddwy-ieithog yn yr 

ysgol. Agorwyd yr uned Gymraeg yn yr 

ysgol ym Medi 1967 gyda 6 o blant ar y 

gofrestr. Erbyn heddiw mae 293 o 

ddisgyblion yn yr ysgol.  

   Cawsom ddathliad bendigedig yng 

Nghapel Bethlehem, Gwaelod y Garth, 

gyda’r ysgol gyfan yn ymuno mewn 

cyngerdd.   

   Diolch yn fawr i gyn-ddisgybl o’r ysgol, 

Catrin Dafydd, a ddaeth i sbarduno a chyd-

ysgrifennu darn o farddoniaeth gyda 

Blwyddyn 6.  
 

Yng nghesail y Garth 
 
Cerdd gywaith blwyddyn 6C i ddathlu hanner 
can mlynedd o fodolaeth Adran Gymraeg 
Ysgol Gwaelod-y-Garth. 
 
Yng nghesail y Garth, mae bro heddychlon -  
a phentref hynafol sy'n llawn i'r ymylon.  
 
Hen dafarn, ffermydd a bythynnod clyd 
a choedwig brydferth sy'n llawn lledrith a  

hud.  
 
O ganol y coed, daw'r adar bach  
i ddathlu ein hanes a chanu'n iach. 
 
Daw'r dail i ddawnsio a daw'r plant ynghyd 
i floeddio fod yr iaith yn fyw o hyd! 
 
Dacw nhw, holl blant yr ysgol - 
ffrindiau sy'n dysgu a gwenu'n siriol!  
 
Dacw nhw'n lluosi a rhannu,  
yn cefnogi, llwyddo ac ysbrydoli! 
 
Bydd llawer yn newid, wrth i amser symud 
ond bydd y mynydd yn gefn i ni bob munud. 
 
Dychmygwch - hanner can mlynedd o nawr - 
plant bach newydd fydd yn gwylio'r wawr... 
 
... ond bydd yr iaith yn parhau, hyd yn oed 

 bryd hynny 
yng nghesail y Garth, yn ein pentref ni.  
 

Rydym yn edrych ymlaen at y 50 

mlynedd nesaf!  

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

Wigwam yn mynd o nerth i nerth 

Dau o aelodau'r band Wigwam yw Daniel 

Calan Jones a Gruff Daniels. Enwebwyd y 

band ar gyfer 3 chategori o fewn 

Gwobrau'r Selar, sef digwyddiad blynyddol 

mawr y sîn roc Cymraeg, Y tri categori 

yw : record hir orau - gyda'u halbwm 

'Coelcerth', fideo cerdd gorau - gyda'u cân 

'Taran' a band newydd y flwyddyn. Bydd y 

band yn chwarae yn Aberystwyth ar yr 

16eg o Chwefror, a bydd canlyniadau yn 

cael eu cyhoeddi ar y noson. Pob lwc bois!  

   Mae'r band wedi bod yn brysur gyda gig 

yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, 

Clwb Ifor Bach a sesiynau amrywiol ar 

ddiwrnod cerddoriaeth Cymru. Roedd 

Wigwam yn perfformio yn noson lansio 

EP newydd Mei Gwynedd yn y Vic yn 

Nhreganna yn ddiweddar a bu Daniel 

Calan yn cyfeilio i Mei ar y cajon, sef 

drwm bach ar ffurf bocs. Ac mi rodd e'n 

wych! Ron ni yno!  

 

Clwb Gwawr Crotesi Creigiau a'r 

Cylch 

Mae croeso i aelodau newydd  ymuno 

gyda ni eto eleni. Cawsom hwyl yn 

cerdded lan Mynydd y Garth ym mis 

Tachwedd a chael cinio blasus yn 

nhafarn Y Gwaelod. Gwneud addurn ar 

gyfer y bwrdd Nadolig a wnaethom ym 

mis Rhagfyr yng Nghlwb rygbi 

Pentyrch. 

   Y flwyddyn yma byddwn yn mynd i 

weld sioe Tudur Owen, cael sgwrs am 

Gemau Olympaidd y Gymanwlad, cawl 

a chlocsio, yoga, dianc o ystafell i enwi 

ond ychydig! 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda 

Ann Angell drwy ein tudalen ar 

facebook: Clwb Gwawr Crotesi Creigiau 

a'r Cylch. 

 
Colli William 
Trist iawn ydoedd clywed am farwolaeth 
Mr William (Bill) Davies ddechrau'r 
flwyddyn. Roedd yn gymeriad hoffus a 
phoblogaidd ymhlith cymuned Creigiau. 
Daeth yma i fyw o'r gorllewin gan 
weithio am flynyddoedd fel gofalwr yn 
ysgol Creigiau. Cynhaliwyd yr angladd 
ddydd Sadwrn, y 26ain o Ionawr yn 
Eglwys Groesfaen. Cydymdeimlwn â'r 
plant Bernadette, Kristian, Marguerite a 
Dominic a'u teuluoedd. Gwelir ei golli.  
 
Cydymdeimlo â Jenny a'r plantos 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 
Jenny MacDonald, Trystan, Alistair, 
Fiona, Gin ac Anna a'u teuluoedd. Bu 
farw Mike ar Ionawr y 25ain wedi 
brwydr ddewr yn erbyn yr hen aflwydd 
cancr. Roedd Mike yn gymeriad mawr. 
Pawb yn ei 'nabod, pawb yn hoffi ei 
gwmni. Dyn hynod ddeallus a difyr ei 
sgwrs. Byth yn cwyno - jyst bwrw iddi - 
yn gefnogol i bob dim hyd y diwedd. 
Bydd bwlch anferth ar ei ôl, yn enwedig 
ar yr aelwyd ym Mhen y bryn. Yn 
meddwl amdanoch.  

Genedigaethau!  
Ganwyd Osian James Bedford ar 3 
Hydref 2018 i Delyth a James, brawd 
bach i Harri Wyn a 6ed wyr i Eric a 
Carole Willis. (Llun 1af) 

   Ganwyd Gruffudd Eric Stephen Willis 
ar 6 Tachwedd i Hollie a Dyfrig Willis, 
brawd bach i Mia a 7fed wyr i Eric a 
Carole. (2il lun). 

   Llongyfarchiadau MAWR i'r ddau 
deulu - a diolch i chi - fe gyrhaeddwn 
ni'r miliwn yng nghynt na'r disgwyl!  
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Merched y Wawr Cangen y Garth  

Ar y 5ed Rhagfyr daeth tair ar hugain o’r 

aelodau ynghyd i fusnes arlwyo a siop 

Bant a la Cart ym Mhontcanna.  

Gwahoddwyd ni i gyd i gludwch y gegin 

gan y perchennog, Elin Williams, a 

roddodd o’i hamser a’i hegni i’n goleuo 

ar sut i baratoi danteithion blasus syml ar 

gyfer arlwy’r Nadolig heb fod yn dreth 

ar boced – ac yn bwysicach – ar nerfau’r 

cogydd. 

   

Dechreuwyd gyda peli melon mewn 

sudd oren a granadila (passion fruit), 

mynd rhagddo ar goginio crostini gyda 

llenwadau amrywiol, a nifer o syniadau 

cyflym didrafferth eraill.  Nid yn unig y 

bu Elin yn ddigon trefnus i argraffu 

taflen o’r awgrymiadau/rysetiau i gyd ar 

gyfer pawb, ond cawsom flasu pob un 

ohonynt gyda diod o bwnsh di-alcohol 

poeth a mins-pei i’w canlyn. 

  Wedi diolch yn gynnes i Elin aeth pawb 

am adre gyda 

chwdyn yn 

dal pwdin 

bach Tegwen 

(a’r rysait 

amdano) ond 

dim cyn cael 

amser i brynu 

rhai bwydydd 

yn y Siop -  at 

goginio 

gartref neu yn 

anrhegion Nadolig derbyniol iawn.  

Bydd nifer ohonom oedd yn 

anghyfarwydd ȃ’r busnes yn sicr o alw 

heibio eto i brynu rhyw fwydydd 

arbennig.  

Cyfle i rannu eich 
syniadau ar sut i wneud 
Cymru’r lle gorau yn y 

byd i fynd yn hŷn 

 
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, 

Heléna Herklots CBE, eisiau clywed gan 

bobl hŷn ledled Cymru ynghylch sut i 

wneud Cymru'r lle gorau yn y byd i fynd yn 

hŷn. 

   Defnyddir y safbwyntiau a'r syniadau y 

bydd pobl hŷn yn eu rhannu i gynorthwyo’r 

gwaith o ddatblygu rhaglen waith y 

Comisiynydd, a fydd yn cael ei chyhoeddi 

ym mis Ebrill.  

    Bydd y rhaglen waith yn cyflawni tair 

blaenoriaeth hirdymor allweddol i Gymru - 

gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu 

heneiddio’n dda, rhoi diwedd ar 

oedraniaeth a gwahaniaethu, a rhoi terfyn ar 

gam-drin pobl hŷn - blaenoriaethau y mae'r 

Comisiynydd wedi eu nodi yn dilyn 

ymgysylltiad helaeth â phobl hŷn a 

rhanddeiliaid ers iddi ddechrau yn ei swydd 

ym mis Awst y llynedd.  

   Dywedodd Heléna Herklots CBE, 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: 

“Mae llawer o bobl hŷn yng Nghymru yn 

mwynhau ansawdd bywyd da ac rwyf wedi 

ymweld â llawer o brosiectau a 

gwasanaethau sy'n gwneud gwahaniaeth 

cadarnhaol i'w bywydau. 

   “Fodd bynnag, mae llawer iawn o waith 

i'w wneud o hyd i sicrhau bod pob unigolyn 

hŷn yn gwybod beth yw eu hawliau a bod 

eu hawliau'n cael eu cadarnhau, eu bod yn 

cael eu diogelu rhag camdriniaeth yn ei holl 

ffurfiau, yn cael eu cefnogi i heneiddio’n 

dda, a bod yr oedraniaeth a'r gwahaniaethu 

sy'n sail i lawer o'r materion maent yn eu 

hwynebu yn dod i ben. 

   “Gan hynny, bydd fy ngwaith fel 

Comisiynydd dros y tair blynedd nesaf yn 

cael ei gyflawni gan ystyried y 

blaenoriaethau allweddol hyn, ac rwyf 

eisiau i leisiau, profiadau a syniadau pobl 

hŷn, a'r rhai sy'n gweithio a gwirfoddoli 

gyda phobl hŷn, lywio fy ngwaith.” 

   Mae’r Comisiynydd yn arbennig o 

awyddus i ganolbwyntio ar waith a fydd yn 

gwella ansawdd bywyd y bobl hŷn mwyaf 

agored i niwed, y rhai y mae eu lleisiau’n 

cael eu hanwybyddu’n aml a’r rhai sydd 

mewn perygl o niwed, a byddant hefyd yn 

defnyddio ei gwaith i dynnu sylw at y 

cyfraniad sylweddol y mae pobl hŷn yn ei 

wneud at eu cymunedau a’r gymdeithas.  

   Ychwanegodd y Comisiynydd: “Mae gan 

bobl hŷn lawer iawn o wybodaeth a 

phrofiad, ac rwy'n edrych ymlaen at glywed 

ganddynt, yn ogystal â'r rhai sy'n gweithio 

gyda hwy ac ar eu cyfer, am y newidiadau 

sydd eu hangen a sut gellir cyflawni’r rhain 

i wneud Cymru y lle gorau yn y byd i fynd 

yn hŷn.” 

   Gallwch ymateb i ymgynghoriad y 

Comisiynydd drwy fynd i wefan y 

Comisiynydd, neu ffonio 03442 640 670 i 

gael copi caled. Y dyddiad cau ar gyfer 

ymatebion yw dydd Gwener 22 Chwefror 

2019.  

Bwyta’n iach 

Ar ôl gloddesta’r Nadolig amserol oedd 

hi i groesawu Gwawr James, dietegydd o 

Gaerdydd, ond yn wreiddiol o Faldwyn, i 

oleuo cynulleidfa dda o aelodau’r 

Gangen o Ferched y Wawr ar 9fed 

Ionawr ar rai ffeithiau yn ei maes 

proffesiynol hi. 

   Yn gyntaf pwysleisiodd y gall 

ymarferydd fabwysiadu’r teitl 

maethegydd (nutritionist) heb fod ȃ 

chymwysterau ffurfiol, tra rhaid wrth 

radd prifysgol cyn ymgymhwyso’n 

ddietegydd a chyda safon uwch mewn 

Cemeg i gael mynediad i’r cwrs. 

   Wedi gweithio i wahanol fyrddau 

iechyd eisoes, ar hyn o bryd mae Gwawr 

yn cynorthwyo rhieni – yn bennaf – y 

plantos ieuangaf ar gynllun Dechrau’n 

Deg a ariannir gan Lywodraeth Cymru i 

wella iechyd plant yn ardaloedd 

difreintiedig Caerdydd.  Soniodd wrthym 

fod disgwyl i oes trigolion yr ardaloedd 

hynny ddod i ben ddeuddeng mlynedd 

ynghynt nag oes preswylwyr yn rhannau 

mwy breintiedig y Ddinas.  Yn barod, 

meddai, gwelwyd gwelliant yng 

nghyrhaeddiad ysgol y plant hynny drwy 

wella eu lluniaeth. 

   Anogodd Gwawr inni fwynhau ein 

bwyd – pwy all ddadlau? – a chael tri 

phryd da y dydd, yn enwedig brecwast 

digonol.  Yn wahanol i ambell gyngor 

colli pwysau yn y gorffennol cynghorodd 

ni i beidio hepgor y carbohydradau, ond 

i’w bwyta’n gymedrol.  Iachus hefyd yw 

bwyta o leiaf pum dogn o lysiau a 

ffrwythau’r dydd, gyda’r flaenoriaeth ar 

y llysiau.  Mae lle i ddanteithion ambell 

waith, ond gwell peidio ȃ chael y deisen 

yna bob dydd! 

   Y gelyn dietegol amlycaf yn 

ddiweddar, wrth gwrs, yw siwgr – mewn 

gormodedd. Ar ddiwedd ei hawr 

ddadlennol dangosodd Gwawr mewn 

poteli bychain faint o siwgr fesul 

llwyaidau te sydd yn melysu rhai 

nwyddau poblogaidd, e.e. can 12 owns o 

Coke – dros 9 llwyaid; pecyn 100g o 

jelly babies Haribos – 13 llwyaid!  

Digon i gnoi cil drosto, neu beidio 

efallai. 

Rh.W 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

PROSIECT 
GWIRFODDOLI URDD 

GOBAITH CYMRU I 
BATAGONIA  

 

Annwyl Syr / Madam, 

Ym mis Hydref 2019 mae gen i’r fraint o 

fod yn rhan o grŵp Urdd Gobaith Cymru a 

fydd yn ymweld â Phatagonia, Yr Ariannin 

fel rhan o brosiect gwirfoddoli 

rhyngwladol. 

   Yn ystod fy nghyfnod ym Mhatagonia 

byddaf yn gwneud pob math o waith 

gwirfoddol, gan gynnwys gwneud sesiynau 

gyda phlant a phobl ifanc sy’n dysgu 

Cymraeg yno, ymweld â thrigolion y 

Wladfa o dras Cymraeg, gweithio mewn 

ysgolion, cynorthwyo gyda phrosiectau 

cymunedol ac yn cynrychioli Cymru yn 

Eisteddfod Y Wladfa. 

   Byddaf yn ymgymryd â phob rhan o’r 

prosiect - o drefnu’r daith, gwirfoddoli ar 

amryw brosiectau, i godi arian a 

chyfathrebu gyda’n partneriaid ym 

Mhatagonia. 

   Fel y gallwch ddychmygu, mae yna gost 

ar gyfer y daith yma. Mae pob unigolyn yn 

gorfod codi £2,575 i gymryd rhan yn y 

prosiect yma. Mae’r arian sy’n cael eu codi 

hefyd yn cefnogi gwaith Menter Patagonia, 

prosiect sydd yn cefnogi ac yn datblygu 

gwaith cymunedol yn Y Wladfa. 

   Credaf fydd y daith yma yn magu sgiliau 

a phrofiadau newydd imi sy’n fy ngalluogi 

i i ddod â nhw yn ôl i’r gymuned leol. 

Dyna pam rwy’n cysylltu gyda chi, am 

gymorth a fydd yn cynorthwyo mi i 

gymryd rhan yn y prosiect pwysig yma. 

Mae unrhyw nawdd y gallwch chi ei 

gyfrannu yn cael ei gydnabod fel cymorth 

i’r holl brosiect ac mi fyddaf yn fodlon 

cyfarfod gyda chi i drafod ymhellach am y 

prosiect. Rwyf digon parod i sôn am fy 

mhrofiadau yn dilyn y daith gyda chi. 

Gweler y dudalen noddi isod petaech yn 

dewis cefnogi’r fenter ... https://

www.gofundme.com/urdd-gobaith-

cymru-patagonia-volunteering-project 

 

Yn Gywir, 

Llew Jones 

Gohebyddion y mis -  
Dilwen Davies a Nia Donnelly 

 
Gwellhad buan  
Dymunwn yn dda i Gethin White mab 
Margaret a Steve White wedi iddo gael 
llawdriniaeth ym mis Rhagfyr, gwellhad 
buan hefyd i’w dad Steve wedi iddo syrthio 
o ben ysgol a thorri ei goes. Dymuniadau 
gorau hefyd i Sian Davies a gafodd niwed 
i’w phenglin ar ôl cwympo wrth fynd ar yr 
awyren yn Prague yn ddiweddar. 
 
Dyweddiad  
Llongyfarchiadau mawr i Eleri Tudor o 
Feisgyn ar ei dyweddiad i Hefin 
Christopher o Benybont. Mae’r ddau wedi 
ymgatrefu yn ardal Norwich lle mae Eleri 
wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil ar 
gyfer PhD yng Nghanolfan John Innes, ac 
mae Hefin yn gweithio fel athro 
cerddoriaeth yn yr ysgolion lleol.  
 
Teithio i ben draw’r byd 
Pob hwyl i Elen Dix a Bethan Donnelly o 
Feisgyn sy’n dechrau ar daith fyth 
gofiadwy i Seland Newydd, Awstralia a 
Bali ym mis Chwefror. Edrychwn ymlaen 
at weld y lluniau a chlywed yr hanes i gyd 
ym mis Mai! 
 
Grwp Codi Arian Macmillan Pontyclun 
Cafodd Grŵp Codi Arian Macmillan 
Pontyclun A’r Cylch gefnogaeth anhygoel 
ar gyfer eu ddigwyddiadau codi arian yn 
ystod 2018.  
   Roeddem, fel grŵp, wrth ein bodd i 
dderbyn Gwobr Pwyllgor Rhanbarthol ar 
gyfer Cymorth Canser Macmillan mewn 
seremoni yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd 
ym mis Rhagfyr. 
   Yn ystod Mis Rhagfyr codwyd arian trwy 
gefnogaeth aelodau Côr Godre’r Garth yn 
canu carolau yng nghanolfan Dewi Sant ac 
hefyd trwy fod yn gyfrifol, gyda Chyngor 
Cymunedol Pontyclun, am drefnu ffair 
Nadolig y pentref yn y Clwb Athletau. 
   Fel y gwyddoch mae'r cyfan sy'n cael ei 
godi gennym yn mynd at adeiladu uned Y 
Bwthyn yn Ysbyty Frenhinol Morgannwg 
sy'n debygol o agor yn y Gwanwyn 2019. 
Edrychwn ymlaen at gyrraedd ein targed o 
godi £200,000 erbyn diwedd y flwyddyn 
nesaf.  
   Mae nifer o ddigwyddiadau yn barod 
wedi’u trefnu ar gyfer 2019 gan gychwyn 
gyda casglu arian yn Tesco ym mis Ionawr. 
Ar ddiwrnod Canser y Byd ar Chwefror 
4ydd byddwn ym Mhontyclun yn codi 
ymwybyddiaeth o waith Cymorth Canser 
Macmillan Cymru.  
   Dewch i gael hwyl yn ein cwis ar noson 
Cwis Mwyaf y Byd Macmillan fydd yn 
cael ei gynnal yn y Clwb Athletau, 
Pontyclun ar 22ain Chwefror am 7.30 y.h. 
£5 y pen, grŵpiau i fyny at 8 mewn rhif. 
   Ewch i’n tudalen Gweplyfr am fwy o 

wybodaeth am ein grŵp a’n 
gweithgareddau. 
 
Merched Y Wawr  
Cangen Tonysguboriau 
Gwasanaeth Nadolig Merched Y Wawr 
Rhanbarth Y De Ddwyrain  
 Cangen Tonysguboriau oedd yn gyfrifol 
am drefnu gwasanaeth Nadolig blynoddol 
y rhanbarth ar ddiwedd 2018 ac nid oedd 
dim amheuaeth mae Capel y Tabernacl 
fyddai’r lleoliad perffaith ar gyfer yr 
achlysur hwn. Daeth tua 80 o aelodau o 
bob rhan o’r rhanbarth i’r gwasanaeth ac fe 
gawsom nifer fawr o sylwadau 
canmoliaethol am holl naws y capel a’r 
ganolfan gyda addurniadau’r Nadolig, 
wedi’u trefnu gan rai o’n aelodau, yn ategu 
i awyrgylch arbennig y gwasanaeth. ‘Y 
Forwyn Fair’ dewisiwyd fel thema'r 
gwasanaeth gyda aelodau o ganghenau’r 
rhanbarth yn cyfrannu trwy gyflwyno 
cerddi, darlleniadau, gweddiau a charolau 
Plygain. Cafwyd detholiad o gerddi’r 
Nadolig ar y piano gan Eleri Huws a 
datganiad o ‘Carol Y Seren’ a ‘Gloria in 
Excelsis’  gan ferched Côr Yr Einion. 
Cyflwynwyd rhoddion y casgliad i elusen 
CWTCH. Ar ôl y gwasanaeth cafodd pawb 
gyfle i gymdeithasu dros ‘baned a lluniaeth 
ysgafn wedi’i baratoi gan aelodau’r 
gangen.  
   Buom yn ffodus iawn i gael cwmni dwy 
fenyw ar frig eu gyrfaoedd yn ein 
cyfarfodydd diweddar a chael nosweithiau 
hwyliog braf gyda storiau diddorol a 
doniol ganddynt.  
   Mae Dr Awen Iorwerth yn gyfarwydd 
iawn i nifer o’n aelodau a hyfryd oedd cael 
Dianne Jones, sy’n ei hadnabod ers yn 
fabi, i’w chyflwyno i ni yng nghyfarfod 
Mis Rhagfyr. Apwyntiwyd Dr Awen 
Iorwerth yn ymgynghorydd Trawma ac 
Orthopaedeg Morgannwg yn 2006 gyda'r 
arbenigedd yn yr ysgwydd  a'r benelin ac 
yna datblygodd flas ar hyfforddi 
llawfeddygon ifanc. 
   Ei nod yw hybu defnydd naturiol o'r 
Gymraeg yn y gweithle iechyd ac mewn 
gwaith gwyddonol i adeiladu ar seiliau 
addysg Gymraeg Mewn ysgolion. Ac yn 
bwysicach i roi dewis iaith i gleifion. 
Gobeithia hefyd y gall hyn helpu lleddfu 
problemau recriwtio meddygon yng 
Nghymru.  
   Da oedd gweld gymaint o’n aelodau yn y 
Pafiliwn ar noson wlyb a diflas ym mis 
Ionawr ac roeddem i gyd yn falch ein bod 
wedi gwneud yr ymdrech i ddod i wrando 
ar Sian Harris yn siarad am ei gwaith fel 
ffisiotherapydd. Mae Sian wedi cael cyfle i 
deithio i’r gemau Olympaidd a'r 
Gymanwlad gyda’r athletwyr sy’n 
cynrychioli Cymru. Diddorol oedd clywed 
am y gwaith caled sy’n mynd ymlaen tu ôl 
i’r llenni hyd yn oed cyn i’r gemau 
gychwyn. Pwysleisiodd bwysigrwydd  cael 

cydweithwyr sy’n gweithio’n dda fel tîm 
ac sy’n barod i feddwl am ffyrdd sy’n creu 
awyrgylch Gymreig ac ymdeimlad o 
berthyn i’r athletwyr – mae hyn yn gallu 
bod yn her gan fod cyllid mor fach i 
gymharu a’r arian sydd ar gael i wledydd 
eraill. Nid ydy’r  tasgau sy’n angenrheidiol 
i’w cyflawni cyn i’r cystadleuwyr gyrraedd 
bob amser yn rhai cyfareddol nag yn 
defnyddio sgiliau ffisiotherapydd (bu 
defnydd o ‘Marigolds a mops’ yn hanfodol 
bwysig un tro a nodwydd ag edau tro 
arall!) ac, ar ben hyn i gyd, mae’r gwaith 
yn ddi-dâl.  
 
Gohebyddion mis nesa – Geraint ac 
Enid Hughes 
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Pen-blwydd 
Dymuniadau gorau i Gareth Evans, Parc 
Nant Celyn (Prifathro Ysgol y Dolau) 
sydd newydd ddathlu pen-blwydd 
arbennig. 
 
Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i 
Louise Davies a’r teulu ym Mharc Nant 
Celyn ar golli tad Louise yn ddiweddar. 
Brodor o Fancffosfelen yn Sir 
Gaerfyrddin oedd Mr Lloyd Davies. 
Estynnwn ein cydymdeimlad didwyll 
hefyd i rieni Geraint Thomas, Nant y felin 
sydd wedi dioddef ergyd enbyd yn 
ddiweddar. 
 
Gwellhad Buan 
Dymunwn wellhad buan a llwyr i Eirian 
ac Ann Rees, Penywaun sydd heb fod yn 
rhy dda eu hiechyd yn ddiweddar. Yr un 
yw ein dymuniadau i Pat Edmunds, 
Penywaun a dreuliodd y rhan fwyaf o’i 
dydd Nadolig yn Ysbyty’r Waun yng 
Nghaerdydd. Mae’n dda deall bod y tri 
llawer yn well erbyn hyn. 
 
Côr yr Einion 
Bu aelodau Côr yr Einion yn canu ym 
Mhlygain Clwb y Dwrlyn yn Eglwys 
Pentyrch nos Iau, Ionawr 10fed. Daeth 
cyfle i ddathlu nos Wener, Ionawr 18fed 
yn ein cinio Blynyddol ym mwyty 
DeCourcey ym Mhentyrch. Croesawyd yr 
aelodau gyda diod, i sain telyn Bethan 
Robert ac un o’i disgyblion disglair, Elen 
Griffiths o Barc Nant Celyn. Cyflwynodd 
Eifiona, ein cadeirydd anrheg fach o 
werthfawrogiad i Siân Griffiths, Siân Elin 
a Llinos Swain am eu holl waith yn ystod 
y flwyddyn. Diolch i’r Pwyllgor am 
drefnu noson hyfryd iawn ac yn enwedig i 
John Edwards, ein Trysorydd. Byddwn yn 
ail ddechrau ymarfer yng Nghanolfan y 
Tabernacl nos Iau, Ionawr 31ain am 7:15 
yr hwyr. Croeso i aelodau newydd i 
ymuno. 
 
Arddangosfa Garth Olwg 
Mae gan Huw M arddangosfa ddiddorol 
iawn o ffotograffau o gaffis Eidalaidd yng 
Nghanolfan Gydol Oes Garth Olwg ar 
hyn o bryd. Mewnfudodd cannoedd o 
Eidalwyr i Gymru tua diwedd y 19eg 
ganrif a chanol yr 20fed ganrif. Agorwyd 
tua thri chant o gaffis yng Nghymoedd y 
De a daeth yr enwau Sidoli, Gambarini, 
Conti a Bracchi’n gyfarwydd iawn ym 
Mhontypridd a Chymoedd y Rhondda. 
Mae’r arddangosfa yn gofnod mewn 
ffotograffau i’r bywyd a’r bobol sy’n 
cadw’r traddodiad Eidalaidd yn fyw, er 
mai dim ond llond llaw o’r caffis sydd ar 
ôl yn Ne Cymru erbyn hyn. 
 

Record y Mis 
Ar raglen 'Recordiau Rhys Mwyn' BBC 

Radio Cymru (bob nos Lun 7-10 o'r 
gloch), ym mis Chwefror ei 'Record y 
Mis' fydd 'Difaru' gan Cedwyn Aled. Mae 

Cedwyn yn byw yn Heol Y Ffynnon, a 
recordiwyd 'Difaru' yn stiwdio Andrew 

Chick yn Glyn Rhedyn, Rhondda Fach. 
Mae Cedwyn yn gweithio gydag Andrew 
yn Ysgol Tŷ Coch, Tonteg ac mae'r 

ddau’n hoff iawn o gerddoriaeth pync roc 
- joiwch! 
 
Apêl 
Rwyf wedi bod yn ail-gylchu ffoil ers 
blynyddoedd lawer ac yn ddiweddar mi 
benderfynodd Eglwys Ararat yn yr 
Eglwys Newydd nad oedden nhw am 
dderbyn rhagor. Apêl fach sy gen i! 
Tybed a oes rhywun yn gwybod am 
ganolfan yn rhywle sydd yn derbyn ffoil 
i’w ail-gylchu? 
 
Y TABERNACL 
Yn ôl yr arfer bu’r Nadolig yn gyfnod 
prysur yn y Tabernacl. Cafwyd 
perfformiad hyfryd o Ddrama’r Geni gan 
blant yr Ysgol Sul ar fore Sul, Rhagfyr 
16eg ac fe ymwelodd Siôn Corn â’r Plant 
yn Neuadd y Pentre ar ôl yr Oedfa. 
Gyda’r nos cawsom ein cyfareddu 
unwaith yn rhagor gyda Chyngerdd 
Blynyddol Côr Godre’r Garth a’i 
ffrindiau Côr y Cwm. Cyflwynwyd elw’r 
noson tuag at Ymchwil Dystroffi’r 
Cyhyrau. Y Sul Canlynol, Rhagfyr 23ain 
aelodau Teulu Twm fu’n cynnal yr Oedfa. 
Cawsom ein diddanu gyda chyflwyniad 
llawn afiaith a hiwmor o “Priodas Pum 
Mil” gan y bobl ifanc. Yn y prynhawn 
trefnwyd “Te Nadolig i’r Pentref” gan 
geisio rhannu ysbryd y Nadolig yn 
enwedig i’r rhai sy’n unig yn ystod yr 
Ŵyl. Cynhaliwyd ein Gwasanaeth 
gwylnos Nadolig am 11 o’r gloch yr hwyr 
i groesawu’r Nadolig a chafwyd eitemau 
safonol gan amryw o’r grwpiau. Diolch i 
geraint Rees a’i ffrindiau am drefnu’r 
noson. 
 
Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant i 
deulu Gareth Humphreys ar golli mam-gu 
Gareth yn ystod mis Ionawr. 
 
Ysbyty 
Braf yw deall fod Mrs Margaret Jones, 
Cwrt Faenol, Beddau (mam Pens) wedi 
gwella ar ôl treulio cyfnod yn yr ysbyty ar 
ôl iddi syrthio yn y tŷ cyn y Nadolig. 
Mae’n hyfryd gweld Siân Pens nôl yn ein 
plith ac yn holliach ar ôl iddi hithau 
dreulio cyfnod gofidus yn yr ysbyty ym 
mis Rhagfyr. 
 
Cadeirydd Newydd 
Llongyfarchiadau i Eluned Davies Scott 
ar gael ei hethol yn gadeirydd Bwrdd y 
Cyfarwyddwyr i olynu Margaret Pritchard 
Copley. Manteisiwn ar y cyfle i ddiolch i 
Margaret am ei gwaith trylwyr a manwl 
gan ddymuno pob hwyl i Eluned yn ei 
swydd newydd. 

Sêr y Teledu 
Roedd yn braf gweld dau o blant y 
Tabernacl yn serennu ar y teledu yn ystod 
y Nadolig. Gethin Day oedd yn actio 
“Frank” yn y ffilm “Pluen Eira” a 
Gwenllïan Morse oedd “Mai” ei 
gyfnither. Bachgen wedi ei fabwysiadu 
oedd Frank ac yn ei chael hi’n anodd 
addasu i’w fywyd newydd ond gyda help 
Mai ac Aden y twrci, mae’n cael yr hyder 
i ymddiried mewn pobol unwaith eto. 
Llongyfarchiadau i chi eich dau. Fel 
mater o ddiddordeb ganwyd yr actores 
Kate Jarman, (mam Frank yn y ffilm) yn 
yr Efail Isaf a bu’n ddisgybl yn Ysgol 
Gynradd Garth Olwg ac Ysgol Gyfun 
Llanhari. 
 
Merched y Tabernacl 
Fore Iau, Rhagfyr 6ed, Eluned Davies 
Scott fu’n ein diddanu a’n haddysgu yng 
Nghanolfan y Tabernacl. Daeth a phob 
math o sbeis a pherlysiau a chawsom 
gwis i weld faint ohonom fedrai adnabod 
y gwahanol sbeisys trwy eu harogli. 
Daeth yr hen rigwm i gof. 
     “Mi gefais i neges gan fy mam 
     Nytmeg a sinsir a sinamon a mêl” 
   Wnes i ddim sgorio’n uchel iawn yn y 
Cwis, rwy’n ofni, gan nad wyf yn 
defnyddio fawr ddim o sbeis wrth goginio 
gan mai person “bwyd plaen” yw Carey. 
   Roedd gwybodaeth Eluned yn anhygoel 
ac mae’n amlwg ei bod wedi teithio 
ledled y byd ac yn hyddysg o’i defnydd 
o’r sbeisys. Wrth gael paned cyn mynd 
adre cawsom brofi amrywiaeth o 
deisennau sbeislyd. Fy ffefryn i oedd y 
cwpanau siocled a tshili. 
   Fe wnaeth yr aelodau gyfarfod eto 
ddydd Iau, Ionawr 10fed i gynllunio 
rhaglen am y flwyddyn. Penderfynwyd 
cyfrannu'r Arian Raffl misol i Uned y 
Galon, Ysbyty Morgannwg eleni ac fe 
drosglwyddwyd £235 i’r Uned. Ers 
sefydlu’r gangen o Ferched y Tabernacl 
yn ôl tua 2007 bu Ros Evans a Judith 
Thomas yn weithgar iawn yn trefnu a 
chynllunio’r rhaglen. Mae Ros wedi 
penderfynu ei bod am gael hoe fach, a 
chyflwynwyd tusw o flodau iddi fel 
gwerthfawrogiad o’i gwaith trylwyr. 
Diolch o galon iti Ros am dy holl waith 
ac am drefnu tripiau diddorol iawn inni a 
hyd y blynyddoedd. Diolch hefyd i 
Gaynor Evans am ymuno  â Judith i 
ysgwyddo’r gwaith o drefnu. Dymunwn 
yn dda i chi eich dwy. 
   Ein cyfarfod nesaf fydd ymweliad â’r 
Coleg cerdd a Drama ddydd Mercher, 
Chwefror 6ed. Awgrymir cyfarfod yng 
Nghaffi’r Coleg am 12 o’r gloch ar gyfer 
y cyngerdd a fydd yn dechrau am 1:15yp. 
 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis 
Chwefror 
Chwefror 3ydd Oedfa Gymun o dan ofal 
aelodau Llantrisant, Llanharan a Meisgyn 
Chwefror 10fed Y Parchedig Dyfrig Rees 
Chwefror 17eg Oedfa Deuluol gyda 
Dafydd a Lowri Roberts 
Chwefror 24ain Y Parchedig Gethin Rhys 
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

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:  

 

Cau’r drysau 

Yn hollol annisgwyl caewyd drysau’r 
Miwni cyn Nadolig. Roedd yn sioc fawr 

i’r gweithwyr a rhai yn dal i aros am eu 
tal. Buodd perfformiadau o bantomeim 

Cymraeg yno ym Mis Rhagfyr a’r 
neuadd yn llawn. 

   Beth yw’r cam nesa i’r ganolfan 
gelfyddydol boblogaidd yma ym 
Mhontypridd? Gobeithio na fydd hi’n 

segur yn rhy hir. 
 
Clwb y Bont 

Llongyfarchiadau i  Peter Davies, 
Graigwen sy wedi ennill £100 o Glwb 

200 ym mis Ionawr. 
   Cofiwch am y cwis wythnosol bob nos 

Fawrth am 8.00 dan ofal y cwis feistr 
Aled Thomas. Gwobr o £20 i ‘r tîm 
buddugol. 

Dathliadau Gŵyl Dewi 
Nos Wener, Mawrth 1af  - Cyngerdd gan 

Gôr Cymunedol Pontypridd. ( Maent yn 
cwrdd i ymarfer bob nos Lun yn y 

Clwb.) 
Nos Sadwrn, Mawrth 2il 
Noson yng nghwmni Geraint Lovegreen 

a’r Enw Da a hefyd y Grŵp Iwcs. I 
ddechrau am 7.30. Tocynnau £10 ( gan 

aelodau’r pwyllgor neu o’r Clwb) 
   Mae tymor gemau rygbi’r chwech 

gwlad wedi dechrau. Beth am ddod draw  
i’w gwylio ar y sgrin fawr y Clwb? 
 
Merched y Wawr 

Bydd y gangen yn cwrdd yn Festri Capel 
Sardis  nos Iau, Chwefror 14eg pan 

fyddwn yn croesawu nôl Mari Rhys, 
Caerdydd i wneud sesiwn ioga. 

   Fe fyddwn yn dathlu Gŵyl Dewi  wrth 
fynd i giniawa nos Iau, Mawrth 14eg 

 
Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad a Dave a 
Margaret Francis a’r teulu. Bu farw mam 

Dave, Mrs. Sylvia Francis, oedd yn byw 
yn Langland, Abertawe, ar ôl salwch hir, 

adeg y Nadolig. 
 
Mwy o fabis 

Croeso i Aled Gwion mab i Siobhan a 
Matthew Pearce, Heol Graigwen. 
Ganwyd Aled ym mis Rhagfyr. Mae 

Siobhan yn gyn-ddisgybl Evan James a 
Rhydfelen. Llongyfarchiadau i tad-cu a 

mam-gu ar enedigaeth eu hŵyr cyntaf sef 
Siân a Tony Harkin, Graigwen. 

   Pob dymuniad da a llongyfarchiadau i 
Jess ac Owain Morgan Jones, Caerdydd 

ar enedigaeth eu plentyn cyntaf. Ganwyd 

Lois Elan ar 29 Rhagfyr. Mae hi’n wyres 
fach i Lis Morgan Jones, Maes y Deri, 

Pontypridd. 
   Llongyfarchiadau i Yasmin a Dave 

Bradberry, Mayfield Road, Graigwen ar 
enedigaeth merch fach, Nel ar Ionawr 

16eg. Mae Yasmin yn athrawes 
fathemateg yn Ysgol Gyfun Garth Olwg. 
Croeso mawr i’r Gymraes fach newydd. 

 
Clwb Llyfrau 

Nofel Gymraeg sy dan sylw mis yma sef 

nofel gyntaf Alun Davies ‘Ar drywydd 
llofrudd’- nofel dditectif gyfoes. 

Byddwn yn cwrdd nos Fawrth 19eg am 
7.30 yng Nghlwb y Bont. 

   Ym mis Mawrth byddwn yn trafod 
dwy gyfrol Saesneg.’Dear Mrs. Bird’ 
gan A.J.Pearce ac enillydd y wobr 

Booker 2018 ‘Milkman’ gan Anna 
Burns.Nos Fawrth 19eg am .7.30p.m 

 
Newid Gyrfa 

Bu Mike Ebbsworth, Parc Prospect yn 

gweithio fel athro yn Ysgol Gyfun 
Llanhari cyn symud ymlaen i weithio i 
CBAC yng Nghaerdydd. Ers dechre 

Ionawr mae Mike yn gweithio yn 
llawrydd fel tiwtor Pilates mewn nifer o 

ganolfannau yng Nghaerdydd ac ardal 
Pontypridd.Bu Mike ei hun yn mynychu 

dosbarthiadau Pilates ers blynyddoedd ac 
yn argyhoeddiedig o les y fath yma o 
ymarfer corff. Mae e’n gallu darparu 

gwersi yn Gymraeg a Saesneg i grwpiau 
neu unigolion.Buodd yn westai ar raglen 

radio Shan Cothi yn ddiweddar  - mae’n 
debyg ei bod hi’n awyddus i ymuno ag 

un o ddosbarthiadau Mike! 
 
Hwyl Fawr 

Pob dymuniad da i Maggie Huws sy ‘n 
symud i fyw i Gaernarfon ar ôl 
blynyddoedd lawer ym Mhontypridd – 

yn magu pump o blant gyda’i diweddar 
wr, Dewi. Fe fydd ei mab Steffan a’i 

wraig Kirstie a’u meibion, sy’n byw yn y 
Groeslon,wrth eu bodd o’i chael hi yn 

byw yn agos atynt. 

Yn ein cyfarfod cyntaf  (Ionawr 21) 
eleni daeth Dr. Jason Williams i sôn am 
ei ymchwil i’r posibilrwydd o 
ddefnyddio bacteria gwenwynig 
salmonela i drin canser. Brodor o 
Ystradgynlais yw Jason; cafodd ei 
addysg ysgol yn Ysgol Gynradd 
Ynyscedwyn ac Ysgol Gyfun 
Ystalyfera. Graddiodd mewn geneteg yn 
Abertawe a dilyn ymchwil ym Mangor 
cyn dychwelyd i’r briysgol yn 
Abertawe. Yno mae’n un o dîm sy’n 
gweithio ar y cyd gyda thîm o 
ymchwilwyr ym Mhrisysgol Caerdydd. 

   Fel arfer rydym yn meddwl am 
lawdriniaeth, radiotherapi a 
chemotherapi fel triniaethau canser, ond 
mae tystiolaeth bod tiwmorau canser yn 
tyfu yn arafach mewn pobl wedi eu 
heintio gyda bacteria. Mae gwaith Jason 
yn mynd cam ymhellach ac yn defnyddio 
celloedd bacteria i ymyrryd ar allu 
celloedd canser i gynhyrchu proteinau 
canser a lledaenu drwy'r corff. 
   Mae’r gwaith yn adeiladu ar dechneg 
o'r enw ymyrraeth RNA; mae'n bosib 
newid rhan o gôd geneteg un gell a’r 
newid yn cael ei drosglwyddo i gell arall.  
Mae’r newidiadau yn ymyrryd ar y 
proteinau y mae’r gell yn gallu 
cynhyrchu. Trwy ddewis y newidiadau 
cywir i'r moleciwl RNA,  mae modd atal 
cell canser rhag cynhyrchu unrhyw 
broteinau canser. Heb gynhyrchu’r 
proteinau hyn ni all y gell ledu'r canser. 
Mae'r driniaeth chwyldroadol hon yn 
cael ei harbrofi ar lygod; mae tipyn o 
ffordd nes bod profion yn digwydd ar 
bobl. 
   Er bod y syniad yn un syml ac wedi ei 
brofi ar anifeiliaid, mae canser yn elyn 
peryglus, gyda nifer o wahanol fathau o 
ganser sy'n cymhlethu’r sefyllfa. Y 
gobaith yn y pendraw yw gwneud canser 
yn glefyd cronig, sef un y mae modd ei 
reoli gan gyffuriau a’r claf yn byw 
bywyd cymharol normal. Mae hyn wedi 
digwydd gyda nifer o glefydau yn 
ddiweddar, efallai mai y firws HIV yw’r 
enghraifft orau o hyn. Yn y cyfamser, 
rhaid ystyried achosion canser, a ceisio 
ein gorau i fyw bywyd iach. 

Rhys Morris 

Y We yn Gymraeg 
 

https://pedwargwynt.cymru/ 

https://glynadda.wordpress.com/ 

https://golwg360.cymru/ 

http://www.gwerddon.cymru/ 

https://www.porth.ac.uk/ 

http://www.casglwr.org/ 

https://barn.cymru/ 

https://parallel.cymru/ 

https://mamcymru.wales/cy/ 

http://cristnogaeth21.cymru/ 

http://gwefan.org/ 

https://seneddymchwil.blog/ 

https://www.bbc.com/cymru 

mailto:revdrosa@gmail.com
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Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Newyddion Garth Olwg 
 
Wel, mae gennym ni dymor prysur o’n 

blaenau unwaith eto yn y Ganolfan! Dyma 

flas o beth sydd ar y gweill gyda ni.  

 
Grwpiau cymunedol 

Mae clwb newydd gwau â gwên wedi 

dechrau ac maen nhw’n cwrdd yn y caffi 

bob Dydd Mawrth am 10am. Croeso i chi 

bigo draw i ymuno â nhw. Mae’r grŵp ‘Fi 

o hyd’ (grŵp cefnogi dementia) yn cwrdd 

yn wythnosol ar Ddydd Llun 12.45-

2.45pm. Mae’r grŵp ar gyfer pobl y mae 

dementia yn effeithio arnynt a’u teuluoedd. 

Maen nhw’n gwneud pob math o 

weithgareddau celf a chrefft a buon nhw’n 

ymweld â’r amgueddfa yng Nghaerdydd 

cyn y Nadolig i gael ysbrydoliaeth am y 

tymor yma. Ar ôl crwydro’r oriel, hoff 

artist y grŵp oedd Kyffin Williams ac 

roeddynt wedi gwirioni ag arddull ei waith 

sy’n canolbwyntio’n arbennig ar dir 

gwledig Eryri, bythynnod a ffermwyr 

mynydd. Mae ‘caffi cyfeillgar’ i Gymry 

Cymraeg a dysgwyr yn tyfu a ffynnu 

hefyd, dewch draw am baned a sgwrs ar 

Ddydd Gwener am 12pm. 

 
Gŵyl Ddrama 

Ydych chi’n cofio gŵyl ddrama Taf Elái? 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y 

byddwn yn cynnal Gŵyl ddrama yn y 

Ganolfan eleni. Rhowch y dyddiad yn y 

dyddiadur! Hydref 16-18, 2019. Ydych 

chi’n perthyn i gwmni drama, grŵp lleol 

neu yn griw o ffrindiau brwd? A fydde 

diddordeb gyda chi mewn cystadlu yn yr 

ŵyl? Cysylltwch â ni heddiw i fynegi eich 

diddordeb. 

 

Dosbarthiadau a chyrsiau 

Ar ôl darparu ambell i sesiwn blasu o 

ddawnsio oed cyfeillgar y llynedd mae 

wedi profi i fod yn boblogaidd iawn ac 

mae’r aelodau wrth eu bodd yn dod i 

ddawnsio, cadw’n heini a chymdeithasu. 

Mae’r sesiynau dawnsio bob Dydd Iau 2-

3.30pm, does dim angen dod gyda phartner 

a does dim angen eich bod chi wedi cael 

unrhyw brofiad yn y gorffennol chwaith. 

Felly dewch yn llu i gael hwyl a sbri!  Os 

‘dych chi ddim yn ffansïo dawnsio, beth 

am ddechrau Pilates yn lle?  Mae Pilates 

trwy gyfrwng y Gymraeg ar Ddydd 

Mawrth, Chwefror 5ed rhwng 10.15-

11.15am. 

   Gwnewch amser i chi eich hun eleni. 

Mae yna lu o gyrsiau a dosbarthiadau difyr 

i’w cael yma: O Sbaeneg i Samba ac o 

Ffotograffiaeth ddigidol i ffeltio - mae 

rhywbeth i bawb. Cysylltwch â ni heddiw 

am fwy o wybodaeth 01443 570075 neu 

ewch i’n gwefan www.garth-olwg.cymru 

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 
a.m. oni nodir yn wahanol) : 
Mis Chwefror 2019: 
3 – Oedfa Gymun dan ofal Delwyn Sion  
10 – Oedfa dan ofal y Parchedig Gethin 

Rhys 
17 – Oedfa dan ofal y Parchedig Gareth 

Morgan Jones 
24 – Oedfa dan ofal Eurwen Richards 
Mis Mawrth 2019: 
1 – Oedfa Dydd Gŵyl Ddewi (am 9:30 

a.m.) 
3 – Oedfa Gymun dan ofal Delwyn Sion 
10 – Oedfa dan ofal Elenid Jones (Apel 

Madagascar yr Undeb) 
17 – Oedfa dan ofal y Parchedig Ddr R. 

Alun Evans 
24 - Oedfa dan ofal y Parchedig Noel 

Davies 
31 – Oedfa dan ofal y Parchedig Allan 

Pickard                                                                                                                                                                                 
ooooOOOOoooo 

Blwyddyn Newydd dda i chi! 
   Swnio’n od yntydi a hithau bellach yn fis 
Chwefror, a ninnau’r Cymry eisioes wedi 
cael dau gyfle i ddathlu’r calan, ond mae 
‘na ddigon o enghreifftiau o wledydd a 
chredoau o gwmpas y byd sydd a 
dyddiadau a dathliadau gwahanol i ni. 
   Bydd yr Iddew yn dathlu eu blwyddyn 
newydd (Rosh Hashanah) yn nhymor yr 
hydref (rhywle rhwng y 5ed o Fedi a’r 5ed 
o Hydref – union 163 diwrnod wedi 
diwrnod cyntaf y Pesach [Pasg])), gan 
gydnabod bryd hynny Duw yn cwblhau 
creu’r byd, mewn chwe diwrnod (gan 
orffwys ar y seithfed dydd), a’i 
adnewyddiad blynyddol Ef ohono. Mae i 
fêl ran bwysig yn y dathliadau rheini yn 
symbol o felystra’r flwyddyn newydd sydd 
i ddod. Ar ddydd Llun y 30ain o Fedi 2019 
y dathlir y flwyddyn newydd 5780.  
   Mae gwledydd Islam yn dathlu eu 
blwyddyn newydd hwythau, yr Hijri, ar 
ddydd cyntaf Muharram, y mis cyntaf yn y 
caledar Islamig. Bydd hynny eleni yn 
digwydd ar yr 31ain o Awst, gan adnabod y 
flwyddyn fel 1441 AH (Anno Hegirae – sef 
ym mlwyddyn yr Hijra). Mae rhif y 
flwyddyn yn cael ei chyfrif o’n blwyddyn 
622 ni, y flwyddyn yr aeth y proffwyd 
Muhammad a’i ddilynwyr o Fecca i Fedina 
(yr Hijra). [Mae blwyddyn yr Hijri 11eg 
diwrnod yn llai na’n blwyddyn ni.] Mae 
dyletswyddau crefyddol sy’n gysylltiedig 
ag Islam, megis gweddi, ymprydio yn ystod 
mis Ramadan, a phererindota, i gyd yn unol 
a’r caledar Islamaidd. 
   Ac eleni, ar Chwefror y 5ed, y bydd 
Tsieiniaid y byd yn dathlu eu blwyddyn 
newydd hwythau, chunjie, Gwyl y 
Gwanwyn, yn dynodi diwedd ar ddyddiau 
oeraf y tymor. [Gall y flwyddyn newydd 
ddechrau o fewn y cyfnod yr 21ain o 
Ionawr hyd yr 20fed o Chwefror yn unol ac 
ymddangosiad lleuad newydd.] 
   Gall y dathliadau barhau am bymtheg 
diwrnod, a dyma’r cyfnod iddynt yn ffurfiol 
groesawu’r gwanwyn i’w plith, gan ddiolch 
(a gweddio) am y cyfle i hau a medi, am 
ddechrau newydd a dechrau o’r newydd. 
Yn draddodiadol hefyd dyma’r cyfnod 
iddynt gofio am eu teuluoedd a’u cyn-
dadau. 

   Mae treulio amser yng nghwmni’r teulu, 
ac aduniad teuluol, yn hynod bwysig yn 
Tsieina. 
   Dyma hefyd gyfnod y tân gwyllt, y 
“firecrackers” (i gadw’r anghenfilod draw), 
y gwisgoedd, y lanteri a’r anifeiliaid lliwgar 
sy’n symyd a dawnsio drwy’r strydoedd. 
(Mae’r lliw coch yn arwyddocaol yn holl 
addurniadau’r flwyddyn newydd fel lliw 
i’ch amddiffyn rhag cam.) 
   Ni chaniateir cael cawod ar ddiwrnod y 
flwyddyn newydd, ac fe waherddir gwaredu 
sbwriel a brwshio’r llawr hyd at bumed 
diwrnod y flwyddyn newydd – hyn i gyd 
rhag colli’r lwc dda a ddaeth i’w rhan. (Ond 
cofiwch y byddid wedi glanhau yn lan 
ddiwrnod cyn dechrau’r dathliadau er 
mwyn gwaredu lwc ddrwg y flwyddyn a 
aeth heibio a chreu gofod i lwc dda’r 
flwyddyn newydd.) 
   Ni fydd y siopau trin gwallt ar agor (mae 
torri gwallt yn “tabŵ” hyd Chwefror yr 2il!)  
Gwaherddir defnyddio siswrn, cyllell ac 
unrhyw arf miniog arall yn ystod y cyfnod, 
a tydi malu pethau na dadlau a rhegi ddim 
yn dderbyniol o gwbl. 
   Ac wrth gwrs mae pob blwyddyn newydd 
y Tsieiniaid yn cael enw anifail gwahanol 
arni, a hynny yn digwydd mewn cylch o 
ddeuddeg megis y Sidydd gorllweinol. 
   Mae 2019 yn “Flwyddyn y Mochyn”![ Y 
gweddill ydi’r Llygoden Fawr; Ychen; 
Teigr; Cwningen; Draig; Neidr; Ceffyl; 
Gafr; Mwnci; Ceiliog; Ci.] 
   Yn ôl y gred gall yr anifail perthnasol gael 
dylanwad pell-gyrhaeddol ar eich dyfodol 
gan gynnwys llwyddiant mewn gwaith, 
iechyd a pherthynas. 
   Y mochyn druan yw’r deuddegfed anifail 
yn y cylch, a chredir i Ymerawdwr 
rhywbryd gyhoeddi y byddid yn rhestru’r 
anifeiliaid yn unol a’r drefn y byddent yn 
cyrraedd i barti yn ei dŷ. Dywed un hanes 
bod y mochyn wedi cysgu’n hwyr, un arall 
bod y blaidd wedi rhoi ei dŷ ar dan a bod y 
mochyn druan wedi gorfod ail-adeiladu ei 
dŷ cyn troi am y parti, ac o’r herwydd 
cyrraedd yn olaf. 
   Ond na phoener neb, mae’r mochyn yn 
arwydd o gyfoeth, a’u hwynebau tew a’u 
clustiau mawr yn arwydd o ffawd a 
llwyddiant ariannol. 
   Ac mae cynhaeaf digonol, cyfoeth, a 
iechyd, ynghyd a throsglwyddo enw’r teulu 
o genhedlaeth i genhedlaeth, yn hynod o 
bwysig yn y traddodiad Tsieineaidd.   
   Mae’r hen fochyn (a’r hwch) wedi rhoi 
geirfa go helaeth a lliwgar i’n hiaith ni yn 
ddios, a Geiridaur Prifysgol Cymru (ar-lein) 
yn rhestru o leiaf 65 gwahanol ddefnydd 
ohono. Mae’n idiomau, ein diarhebion a’n 
dywediadau ni yn llawn cyfeiriadau ato yn 
ogystal. 
   Ond go brin ydi’r gyfeiriadaeth ato yn y 
Beibl ynte, a chael ei neilltuo i’r ymylon yn 
ddigon swta mae ‘rhen greadur bryd hynny! 
   Ym “Mlwyddyn y Mochyn” eleni, 
hwyrach nad fedrwn ni ddylanwadu ar 
William Morgan nac Arfon Jones i unioni’r 
cam, ond o leiaf gallwn werthfawrogi peth o 
werthoedd blwyddyn newydd y Tsieineaid 
yn eu dathliadau yn ystod y mis bach.  
   Blwyddyn Newydd Dda bawb! 

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 Mawrth 

i gyrraedd erbyn 

22 Chwefror 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 

Rifiw 
 

Nos Iau, 21 Chwefror  
 

8yh yng Nghlwb Rygbi 
Pentyrch 

 
Manylion:  029 20890040 

Pontypridd 

Sesiwn Ioga 
gyda Mari Rhys 

 
Nos Iau, Chwefror 14eg   
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 

Chwefror 20fed   
‘Dwr; y dyfodol’  
Gwion Kennard     

 
Rhagor o fanylion:   

01443 223828                           

Argraffwyr:   

Copyprint Wales 
Trefforest 

www.copyprintwales.co.uk 

Cylch Llyfryddol 
Caerdydd 

 
Gwener, 15 Chwefror 2019 

‘Bywyd “Ynghanol Pethe” ’ yw 
testun sgwrs Emyr Jenkins, cyn 
Brif Weithredwr yr Eisteddfod 

Genedlaethol a Chyngor 
Celfyddydau Cymru, a 

gyhoeddodd ei hunangofiant yn 
ddiweddar. 

 
   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 

SIOE GERDD...  
SIOE GERDD...  
SIOE GERDD 

  

Am 4 o’r gloch pnawn Sul y 3ydd o 

Chwefror cynhelir cyfarfod yn y 

Ganolfan i ddechrau’r paratoadau ar 

gyfer llwyfannu’r Sioe Gerdd, sef prif 

ddigwyddiad yr eglwys yn 2020 i 

ddathlu adeiladu’r Tabernacl yn 

1870.  

   Y newyddion gwych yw bod Wyn 

Jones wedi cytuno i gyfarwyddo’r 

gwaith ond bydd angen tîm cryf o 

wirfoddolwyr brwd i’w gynorthwyo 

wrth lunio’r sgript, paratoi’r props a 

threfnu’r gwisgoedd ac yn y blaen 

ynghyd â chriw o berfformwyr o bob 

oed i’w llwyfannu.  

   Er mwyn sicrhau ei llwyddiant 

rydym yn apelio’n daer ar i bawb sy’n 

fodlon cefnogi’r fenter mewn unrhyw 

ffordd i fynychu’r cyfarfod agoriadol. 
Bydd cyfle yno i bob un wyntyllu 

syniadau am natur a chynnwys y 

sioe, ac os nad yw dyddiad y 

cyfarfod yn gyfleus yna mae pob 

croeso i chi gynnig eich 

awgrymiadau ymlaen llaw i Wyn 

(wynjones73@hotmail.co.uk). 

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

bob dydd Gwener am 11 y bore. 
Croeso cynnes i chi ymuno â’r criw. 

mailto:wynjones73@hotmail.co.uk
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Y Plygain 
Ganol Ionawr roedd Eglwys Sant Catwg 
yn llawn ar gyfer dathlu’r Plygain, un o 
uchafbwyntiau calendr Clwb y Dwrlyn. 
Arweiniwyd y gwasanaeth yn ddeheuig 
gan Rhodri Gwynn Jones unwaith eto cyn i 
gôr bach Ysgol Creigiau agor y noson yn 
swynol iawn. Cafwyd gwledd o ganu gan 
unigolion, triawdau, pedwarawdau, partion 
a Chôr yr Einion. Wedi i’r Parchedig 
Michael John gyflwyno’r fendith ymunodd 
pawb i ganu Carol y Swper dan arweiniad 
Parti’r Efail. 
   Casglwyd £423 tuag at elusen yr Eglwys 
eleni eto, sef “One Family Cardiff” - 
elusen a fydd yn rhoi cartre i deulu o Syria 
yng Nghaerdydd. 
   Yna aeth criw da i’r King’s Arms i 
groesawu’r Fari Lwyd hwyliog a 
drygionus, Bu’n noson gofiadwy a diolch i 
bawb a fu wrthi yn ddyfal yn trefnu. 

Ysgol Evan James  

Dathlu’r Nadolig 
Roedd mis Rhagfyr yn fis arbennig yn 
Ysgol Evan James. Roedd Eglwys Santes 
Catrin dan ei sang ar gyfer gwasanaeth 
Nadolig Cyfnod Allweddol 2.  Diolch i’r 
Parchedig Peter Lewis am y croeso cynnes.  
Neuadd yr ysgol oedd lleoliad sioeau’r 
Cyfnod Sylfaen ac roedd y canu a’r actio’n 
wych.  Daeth aelodau o fand pres Tredegar 
i’n diddanu gyda charolau cyn y 
cyngherddau.  Diolch yn fawr. 
 
Cafwyd parti ym mhob dosbarth ac roedd 
Sion Corn wrth ei fodd yn dathlu gyda’r 
plant.  Diolch am ein hanrhegion Sion 
Corn.   
 
Aeth plant dosbarth Sali Mali i ganu 
caneuon eu sioe Nadolig yng nghartre’r 
henoed yn Nhŷ Gwynno ac roedd y croeso 
yn arbennig.  Diolch am wrando arnom. 
 
Aeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen i weld y 
sioe Hugan Fach Goch yn Theatr y 
Sherman ac aeth pob un o flwyddyn 3 i 6 i 
weld y sioe Branwen yn Theatr y Miwni.  
Profiadau gwych! 
 
Codon ni lawer o arian i elusen y flwyddyn, 
Bangla Cymru pan wisgon ni ein siwmperi 
Nadolig.  Diolch bawb am eich cyfraniadau 
hael. 
 
Mae talent gan ddisgyblion Ysgol Evan 
James ac fe welwyd cymaint o ddisgyblion 
dawnus yn ein gwasanaeth offerynnol ar 
ddiwedd y tymor.  Fe glywom ddisgyblion 
yn canu’r piano, y trwmped, y gitar a’r 
delyn.  Da iawn chi. 
 
Nid y plant yn unig fu’n dathlu oherwydd 
daeth y rhieni i gael mins pei a chlonc yn 
ystod ein bore coffi.  
 
Roedd y ffair Nadolig yn llwyddiant 
ysgubol.  Diolch i bawb, yn arbennig Miss 
Thornton a Miss Cullimore am drefnu.  
Roedd yn hyfryd gweld stondinau o bob 
math, disgo a Sion Corn. 
 
Croesawu a ffarwelio 
Estynnwn groeso cynnes i Miss Rhianydd 
Williams i ddosbarth Tom Jones.  Fe fydd 
Miss Williams yn gweithio gyda Miss 
Spencer tan ddiwedd tymor yr haf. 
 
Hoffem ddiolch yn fawr i Miss Hannah 
Rogers am ei holl waith yn Nosbarth Elin 
Fflur.  Mae Miss Rogers yn fyfyrwraig 
TAR a dymunwn yn dda iddi yn ei hail 
leoliad.   
 
Sêr y sgrîn fach 
Ddiwedd mis Ionawr, ymddangosodd côr 
yr ysgol ar y rhaglen Noson Lawen.  Da 
iawn chi am ganu mor swynol. Cafodd ein 
disgyblion ddiwrnod gwych yn stiwdio’r 
Enfys yng Nghaerdydd yn recordio ar gyfer 
y rhaglen Pigo dy Drwyn.  Cofiwch wylio’r 
rhaglen ar Chwefror 15fed.   
 
Y Cyngor Eco 
Bu’r Cyngor Eco’n brysur iawn ym mis 
Ionawr yn casglu a’n ailgylchu cardiau 
Nadolig.  Da iawn chi. 

Llwyddiant y tîmau pêl-rwyd a phêl-
droed 
 Mae tîm pêl-droed yr ysgol yn 
llwyddiannus dros ben. Yng 
nghystadleuaeth “New Directions” yng 
Nghaerdydd, fe enillodd y tîm 5 gêm yn eu 
grŵp a chawsant 2 gêm gyfartal.  Gwych!  
Roeddent yn edrych yn hynod o smart yn 
eu cit newydd.  Diolch i Mr Woodruff am 
noddi’r cit.  
  Mae tîm pêl-rwyd yr ysgol hefyd yn 
mynd o nerth i nerth. Enillon nhw fedal 
arian yng nghystadleuaeth pêl-rwyd yr 
Urdd yn ardal Morgannwg Ganol.   
 
Dyweddïad 
Llongyfarchiadau gwresog i Miss Anwen 
Jones ar ei dyweddïad.  Pob dymuniad da i 
chi’ch dau. 
 
Glanllyn 
Ar Ionawr y 7fed, aeth 30 o ddisgyblion 
blwyddyn 6 i Lanllyn am bedair noson 
gydag ysgolion eraill y clwstwr. 
Mwynheuodd pob disgybl ac aelod o staff 
yn fawr. Dim gormod o law a llwyth o 
weithgareddau gwych.  Nid oeddent am 
adael! 
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Ysgol Llanhari 

Prysurdeb y Nadolig 

Bu mis Rhagfyr yn hynod o brysur gyda 

dathliadau’r Nadolig yn cael lle amlwg. 

Cynhaliwyd gwasanaeth Nadolig ysgol gyfan 

arbennig iawn yn Eglwys Gatholig Meisgyn. 

Hyfryd oedd gweld cynifer â 130 o 
ddisgyblion cynradd ac uwchradd yn cymryd 

at y rhannau arweiniol ac yn perfformio fel 

rhan o’r corau uwchradd a chynradd a’r côr 

llefaru oedd yn gymysg o ddisgyblion CA2 

bl7, 9 a 10. Diolch i Ffrindiau Llanhari am 
ddarparu lluniaeth ar ôl y gwasanaeth. 

Cynhaliwyd gwasanaeth CA2, a’r Cyfnod 

Sylfaen yn yr ysgol ac unwaith eto fe gafwyd 

gwledd o berfformiadau. Diolch i’r athrawon 
am hyfforddi’r disgyblion ar gyfer yr holl 

wasanaethau. 

Mwynhawyd cinio Nadolig blasus a hefyd bu 

cyfle i gasglu arian at elusen Achub y Plant 

trwy wisgo siwmperi Nadolig. Ymwelodd 
disgyblion blynyddoedd 7 ac 8 â Theatr y 

Miwni ym Mhontyprodd i weld y Panto 

Branwen. Dyma daith flynyddol hynod 

boblogaidd. Roeddent wrth eu bodd bod 

awdur y Panto eleni, sef Huw Garmon yn y 

gynulleidfa yn gwylio’r un perfformiad o’r 
panto â nhw! 

 

Llongyfarchiadau 

gwresog! 

Llongyfarchiadau mawr 

i Elan Booth o 

flwyddyn 12 ar gael ei 

dewis i fod yn aelod o 

Gôr Ieuenctid Cymru – 

tipyn o gamp! Pob hwyl 

ar yr ymarfer a’r 

perfformio yn ystod y 
flwyddyn sydd i ddod. 
 

Ymweliad y Candelas 

Un o uchafbwyntiau y tymor oedd ymweliad 

y Candelas â Llanhari ar ddechrau mis 

Rhagfyr. Trefnwyd gig ar y cyd ag ysgolion 

Llangynwyd a Gartholwg gan Jordan o’r 
Urdd ac roedd disgyblion Llanhari wrth eu 

bodd bod y Candelas wedi perfformio gigs 

ychwanegol i’r holl ddisgyblion yn eu tro. 

Rydym wedi bod yn hyrwyddo cerddoriaeth 

Gymraeg trwy drac yr wythnos ac yn sicr 
mae caneuon Candelas ymysg y ffefrynnau. 

Profiad gwych i’r holl ddisgyblion a diolch i 

Jordan am wahodd grwp mor lwyddiannus a 

phoblogaidd i Lanhari. 
 
Llwyddiant 

Gymnasteg a 

Nofio 

Llongyfarchiadau i 
Olivia, Carys a 

Niamh o fl7 ar eu 

llwyddiant yng 

nghystadleuaeth 

Gymnasteg yr Urdd 
ar ddechrau mis 

Ionawr. Enillodd Olivia y wobr gyntaf yn y 

gystadleuaeth unigol tra enillodd Niamh a 

Carys y drydedd wobr yn y parau. Pob lwc 
Olivia yn y rownd nesaf! Profodd Morgan 

Selby bl11 a Tomos Isaacs bl9 cryn 

lwyddiant ym myd nofio yn ddiweddar hefyd 

ac yn ystod mis Ionawr cynrychiolodd y ddau 

Ysgol Llanhari a Morgannwg Ganol yng 
Ngala Cenedlaethol Nofio yr Urdd. Gwych 

fechgyn! 

 
Ynni Da 

Gwahoddwyd Ynni da i’r ysgol ar ddechrau 

mis Ionawr iachus. Cafodd disgyblion yr 

adran gynradd lawer o hwyl yn dysgu am 

gerddoriaeth Gymraeg a hefyd roeddent wrth 
eu bodd yn dawnsio mewn disgo Cymraeg a 

oedd wedi ei bweru gan ddisgyblion CA2. 

Dyma gyfuniad gwych o gerddoriaeth ac 

ystyriaethau amgylcheddol! 

 
Gwobrau Crest y Clwb Gwyddoniaeth 

Mae llu o ddisgyblion blwyddyn 7 wedi bod 

yn mynychu y Clwb Gwyddoniaeth o dan 

arweiniad Mrs Bevan y tymor diwethaf ac 
fe’u gwobrwywyd ar ddiwedd y tymor â 

thystysgrifau Crest. Llongyfarchiadu i chi 

gyd a braf gweld eich brwdfrydedd! 

Parhad ar dudalen 13 
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Ysgol Tonyrefail   

Y Fari Lwyd 

Daeth y Fari Lwyd o 
amgylch yr ysgol i 
groesawu’r Hen Galan 
gyda phlant Blwyddyn 
1 a 2. Roeddynt hefyd 
wedi creu perllan o 
afalau a brigau. Roedd 
pawb yn yr ysgol wedi 
mwynhau gweld y Fari 
a dysgu am yr hen 
draddodiadau Cymreig. 
 
Gweithdy STEM 

Fel rhan o’r wobr am ennill y gystadleuaeth 
‘Future of Flight’ cynhaliwyd gweithdai 

STEM gan yr awyrlu  i holl ddisgyblion yr 
adran iau. Roedd y disgyblion wedi mwynhau 
cyflawni’r sialensau.   

Ionawr Iachus 

Mae pob dosbarth wedi bod yn cadw’n heini 
gydag ymgyrch ‘Ionawr Iachus’ yr Urdd.  

Tîm Pêl-droed 

Diolch yn fawr i aelodau’r  tîm pêl-droed  
wnaeth gymeryd rhan yn nhwrnament New 
Directions yng Nghaerdydd yn ddiweddar. 
Cafwyd twrnament llwyddiannus iawn! 

Sgiliau mathemateg ar waith! 

Cynhaliwyd Ffair Nadolig llwyddiannus iawn 
eto eleni gydag amrywiaeth o stondinau yn 
gwerthu eu nwyddau. Roedd disgyblion Bl 3-
6 wedi creu nwyddau eu hunain i’w gwerthu 
fel rhan o’u gwaith ‘Sgleinio’r Sgiliau’.  
 

Gwasanaethau Nadolig 

Diolch yn fawr i blant a staff y Cyfnod 
Sylfaen am eu gwaith caled yn  llwyfannu 
Stori’r Geni mor hyfryd - dyma’r 
gwasanaethau cyntaf i rieni yn neuadd yr 
adeilad newydd.   

Cynhaliwyd gwasanaeth carolau yn Eglwys 
Dewi Sant gan ddisgyblion yr Adran Iau. 
Diolch yn fawr i bawb am weithio mor galed 
i sicrhau gwasanaeth llawn naws y Nadolig. 
 
Siôn Corn 

Daeth Siôn Corn i ymweld â holl ddisgyblion 
yr ysgol. Rhannodd anrhegion gyda’r 
dosbarthiadau yn y Cyfnod Sylfaen a 

rhoddodd docyn anrheg i bob dosbarth yn yr 
Adran Iau. Bu’r plant yn brysur yn 
ymchwilio i weld pa anrhegion yr oeddynt 
eisiau eu prynu. Bu’r dosbarth Meithrin a 
Derbyn ar drip i ‘Fuse’ yn y Rhondda i gael 
brecwast gyda Siôn Corn. 

Radio Cymru 2 

Braf oedd gwrando ar Noah Priday, Edan 
Cook, Nia Hughes a Mercey Zecca yn darllen 
eu llythyrau i Siôn Corn ar raglen bore Sul 
Lisa Gwilym cyn y Nadolig. Da iawn chi 
blant a gobeithio y  buodd Siôn Corn yn 
garedig!  
 
Profiad y Nadolig 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 2 wahoddiad i  
flasu ‘Profiad y Nadolig’ gan Ficer Ruth ac 
aelodau Eglwys Dewi Sant . Roeddynt wedi 
mwynhau dysgu mwy am stori’r geni. 
Profiad hyfryd iawn a diolch yn fawr am y 

croeso. 

Diwali 

Bu’r plant yn y Cyfnod Sylfaen yn dysgu am 
ddathliadau Diwali yn ddiweddar. Cafwyd 
parti arbennig yn llawn bwydydd blasus. 
 
Gwasanaeth Tân 

Diolch i’r gwasanaeth tân a ddaeth i siarad â 
disgyblion Blwyddyn 2 a 5 am beryglon tân  
yn y cartref. Roedd y plant wedi dysgu llawer 
am sut i gadw’n saff. 

Cariad @Urdd 

Ar ddechrau tmyor prysur o ymarferion 

eisteddfodol dathlwyd diwrnod cariad@urdd 

ar y 25ain o Ionawr. Casglwyd arian tuag at 

elusen arbennig iawn sef elusen Ysbyty 

Felindre. Mae cynlluniau ar y gweill i 
gystadlu yn nifer o gystadlaethau Eisteddfod 

yr Urdd eleni yn yr adrannau cynradd ac 

uwchradd felly pob hwyl i bawb ar y paratoi!  

Gwobr Presenoldeb 

Dosbarth 7F enillodd wobr y tymor am y 

presenoldeb gorau ac fe’u gwobrwywyd â 

thaith i fowlio deg yn Nantgarw ar ddechrau 
mis Ionawr. Presenoldeb ardderchog y 

dosbarth oedd 98.3% felly pwy aiff â hi yn 

ystod Tymor y Gwanwyn? Sialens i’r 

dosbarthiadau eraill! 

Ysgol Llanhari (parhad) 

Llysgenhadon Ifanc 

Cynrychiolwyd Llanhari mewn cynhadledd 
ddiweddar gyda’r Comisynydd Plant gan 
aelodau o gyngor yr ysgol sef Izzy Jones a 
Jac Williams. Edrychwn ymlaen nawr at 

weithredu ar ganfyddiadau’r gynhadledd. 
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Ysgol Gyfun  
Garth Olwg  

Efan yw aelod Seneddol Ieuenctid 
Pontypridd 

Mae’r ysgol yn falch o gyhoeddi mai Efan 
Fairclough bydd aelod Seneddol Ieuenctid 
cyntaf Pontypridd. Dyma sydd gan Efan i’w 
ddweud: 
   Ym mis Tachwedd, ces i fy ethol i Senedd 
Ieuenctid Cymru. Y Senedd Ieuenctid yw’r 
ffordd gwbl newydd i bobl ifanc gael dweud 
eu dweud ar y pethau sy’n bwysig iddyn nhw 
yng Nghymru. Mae’n llwyfan i ni gael ein 
llais wedi ei glywed ar faterion sy’n 
ymwneud â phobl ifanc. Mae 60 o aelodau yn 
cynrychioli Cymru gyfan ac etholwyd 40 yn 
y rhanbarthau. Fe wnaeth 22 o bobl ifanc 
sefyll ar gyfer y Senedd yn ein hardal ni, sy’n 
ddwbl y cymedr rhanbarthol ac fe wnaeth 
llawer mwy bleidleisio. 
   Rydw i’n ddiolchgar iawn am gael fy ethol 
i’r Senedd ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr 
iawn at fynd i’r Senedd i gynrychioli pobl 11-
18 Pontypridd. Penderfynais i sefyll am y 
Senedd Ieuenctid yn yr haf achos rydw i’n 
teimlo’n angerddol am nifer o faterion megis 
yr amgylchedd, yr iaith Gymraeg, a 
chydraddoldeb. 
   Y tair blaenoriaeth sydd gen i yn y Senedd 
Ieuenctid yw cael Pontypridd a Chymru sy’n 
rhydd o blastig defnydd sengl, mynediad 
hawdd a rhad i gampfeydd ym Mhontypridd 
ac i drafnidiaeth gyhoeddus, ac i bobl ifanc 
Pontypridd cael mwy o gyfleoedd i gyflawni 
eu gorau fel ardaloedd mwyaf llewyrchus 
Cymru. Rydw i hefyd yn gobeithio gwella 
adnoddau adolygu Cymraeg i ysgolion 
Cymraeg a Saesneg, cymryd camau yn erbyn 
cynhesu byd eang, a dadlau o blaid pleidleisio 
yn 16 i wella ein democratiaeth. 
   Dyma’r Senedd Ieuenctid gyntaf yn hanes 
Cymru ac rydw i’n falch tu hwnt i fod yn 
rhan ohoni. Rydw i’n gobeithio cyfarfod 
gyda’n Haelod Cynulliad i Bontypridd, Mick 
Antoniw, cyn bo hir er mwyn trafod rhai o’r 
materion hoffwn i weld yn gwella ym 
Mhontypridd. Hoffwn hefyd gysylltu ag 
ysgolion eraill Pontypridd i wneud yn siŵr fy 
mod i’n eu cynrychioli nhw hefyd. Mae ein 
cyfarfod rhanbarthol cyntaf yn Abertawe ym 
mis Ionawr ac mae ein cyfarfod llawn cyntaf 
fel Senedd Ieuenctid cyn hanner tymor. Os 
hoffech drafod unrhyw beth gyda fi, 
cysylltwch. Mae hyn yn gyfle arbennig ac 
rydw i’n ddiolchgar iawn i bawb wnaeth 
bleidleisio drosof yn yr etholiad ac i’r bobl 
roddodd gymorth i mi. 
 
Noson Garolau 
Braf oedd gweld y Capel yn llawn ar nos 
Fawrth 18fed o Ragfyr wrth i ddisgyblion, 
staff a’r cyhoedd ddod ynghyd ar gyfer 
Noson Garolau’r ysgol.  Clywyd eitemau 
amrywiol yn cynnwys corau, grwpiau gitâr 

yn ogystal â thriawdau a deuawdau telyn ac 
eleni am y tro cyntaf cafwyd eitem gan gôr yr 
ysgolion clwstwr.   
 
Canu carolau i’r Henoed 
Ar ddydd Mercher ola’r tymor aeth criw o 
ddisgyblion i gartref gofal Garth Olwg i ganu 
carolau a diddanu’r henoed.  Roedd y lolfa’n 
llawn a braf oedd clywed aelodau o’r 
gynulleidfa yn ymuno yn y canu! 
 

Siwmperi Nadolig 
Roedd y disgyblion yn edrych yn 
Nadoligaidd iawn yn eu siwmperi Nadolig a 
llwyddwyd i godi cannoedd tuag at Save the 
Chidren. Llongyfarchiadau i Nia Brooke am 
ddod yn gyntaf, i Jordan Bolohan am ddod yn 
ail ac i Millie Davies am ddod yn drydydd yn 
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y gystadleuaeth Siwmper Nadolig orau. 
 
Banc Bwyd 
Fel rhan o brosiectau Cymuned a 
Dinasyddiaeth y dosbarth LLWYDDO ym 
Mlwyddyn 11, casglwyd dros 200 o eitemau 
ar gyfer y banc bwyd lleol.  Roedd y prosiect 
yn hynod o lwyddiannus ac yn gyfle arbennig 
i’r disgyblion hynny gwrdd â’r 
gwirfoddolwyr yn y banc bwyd er mwyn 
rhoi’r adnoddau iddyn nhw. Cymerwyd 
balchder clir yn eu gwaith, ac roedd yn bleser 
gweld canlyniadau’r balchder hwnnw. 

Taith Sain Ffagan 
Er gwaethaf y tywydd gwlyb, gwnaeth 
Blwyddyn saith fwynhau'r cyfle i ymweld ag 
Amgueddfa Sain Ffagan yn ystod yr wythnos 
olaf. Cafwyd cyfle i ddatblygu ar y 
wybodaeth o’u gwersi Dyniaethau'r tymor 
hwn oedd yn canolbwyntio ar eu hardal leol 
a’r newidiadau o ganlyniad i’r Chwyldro 
Diwydiannol. Roedd cyfle gyda’r disgyblion 
i ymweld â siop y Gwalia a’i chymharu gyda 
phatrymau siopa heddiw, yn ogystal â’r 
newidiadau i dai yn Rhyd Y Car. Rhoddwyd 
blas i ddisgyblion ar adnabod y 
gwahaniaethau rhwng yr Eglwys a’r Capel 
fel paratoad i’r gwersi ar ôl y Nadolig.   
 
Crisis at Chrismas 
Sefydlwyd y Pwyllgor Iechyd a Lles ym mis 
Medi eleni ac mae’r disgyblion wedi bod yn 
gweithio’n galed iawn yn barod! 
Penderfynodd y pwyllgor gefnogi’r elusen 
Crisis at Christmas sef elusen sy’n codi arian 
i helpu pobl ddigartref trwy drefnu cinio 
Nadolig iddynt dros yr ŵyl. Fel rhan o’r 
ymgyrch trefnwyd bod disgyblion CA5 a 
staff y campws yn casglu eitemau o ‘wish 
list’ yr elusen. 
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Cynhaliwyd stondin yn y ffair Nadolig yn 
gwerthu ceirw, siocled poeth ac addurniadau 
Nadoligaidd. Daeth cynrychiolydd o’r enw Jo 
Leonard mewn o’r elusen ar Ddydd Gwener y 
14eg ac mi roedd yn braf gweld yr holl 
eitemau a gasglwyd gan yr ysgol tuag at yr 
achos. Roedd Jo wedi ei syfrdanu gan yr holl 
eitemau roedd y disgyblion wedi llwyddo eu 
casglu. Hoffwn ddiolch i bawb am eich holl 
gefnogaeth ac am gyfrannu at achos da a 
meddwl am eraill adeg y Nadolig. 
 
Pantomeim! 
Hawddamor! Cyn Nadolig aeth Blwyddyn 7 i 
weld pantomeim Branwen yn Theatr y 

Miwni. Roedd hi’n sioe egnïol a doniol o’r 
dechrau i’r diwedd, gyda’r cymeriadau’n 
cyfathrebu a dawnsio gyda’r gynulleidfa. 
Agorodd y llenni, ac roedd cysgodion ar y 
llwyfan. Yna, gwelon ni’r cymeriadau i gyd 
yn canu ‘Paradwys’ gan George Ezra. Roedd 
y sioe yn llawn caneuon cyfoes, er enghraifft 
‘Trwy dy lygaid di’ gan Yws Gwynedd a hyd 
yn oed ‘Babi Siarc’! Yn y stori daeth 
Matholwch, Brenin Iwerddon, i Gymru er 
mwyn priodi Branwen. Dywedodd Branwen 
ei bod hi’n forforwyn, a chwympodd y ddau 
mewn cariad. Yna sylweddolodd Matholwch 
mai hi oedd y dywysoges, a phriododd y 
ddau. Ond roedd Efnisien yn grac oherwydd 
eu bod wedi priodi heb ei ganiatâd. Felly 
torrodd e gynffonau, clustiau a thafodau 
ceffylau Matholwch. Bob tro roedd y dihiryn 
Efnisien ar y llwyfan, roedd tywyllwch a 
mellt a tharanau! Cafodd Branwen ei beio am 
hyn, a chafodd ei chloi yn y gegin. Aderyn 
oedd yr unig ffrind oedd ganddi, a dysgodd 
hi’r drudwy i siarad. Hedfanodd yr aderyn i 
Gymru gyda neges i Bendigeidfran. Yna aeth 
Bendigeidfran, Nisien a Broc Môr y gwas 
twp i Iwerddon i frwydro ac achub 
Branwen... “A fo ben bid bont!” Ond 
rhoddodd Efnisien filwyr mewn sachau er 
mwyn ymosod ar Bendigeidfran.  Ond roedd 
diweddglo hapus i’r panto, a syrthiodd 
Branwen a Matholwch mewn cariad gyda’i 
gilydd unwaith eto. Cawsom ni i gyd amser 
“bendigrêt”! 
 
Taith Llundain 
Ar Ragfyr 11eg aeth 43 o ddisgyblion ar daith 
Gerddoriaeth a Drama i Lundain.  Yn ystod y 
tridiau cafodd y disgyblion gyfle i ymweld 
â’r ‘London Dungeons’ yn ogystal â 
mwynhau amser rhydd yn Winter 
Wonderland, Hyde Park a Covent Garden.  
Profwyd gwefr o wylio dwy sioe, Dreamgirls 

ac Everybody’s talking about Jamie.  
Derbyniodd y disgyblion weithdy theatrig 
gan gyfarwyddwr a hyfforddwr ymladd 
proffesiynol a braf oedd gweld y disgyblion 
yn gwirfoddoli i arddangos y sgiliau newydd 
roeddent wedi eu dysgu. Taith fythgofiadwy 
arall! Rydym yn ddiolchgar i’r athrawon a 
drefnodd y daith ardderchog hon.  

Gan Abigail Prothroe ac Amelia Hughes. 
 
Taith Birmingham 
Fel rhan o adran y Celfyddydau, cawsom ni’r 
cyfle wythnos olaf y tymor i fynd ar daith i 
Firmingham. Treulion ni ddeuddydd cyffrous 
yn teithio’r ddinas. Roedd hyn yn gyfle 
gwych i ni gymharu pensaernïaeth fodern y 
ddinas, ochr yn ochr ag adeiladau 
traddodiadol Groegaidd eu harddull, a 
chymryd lluniau deniadol o ddinas mor fawr 
ac amrywiol.  Buom ni’n mwynhau sglefrio 
iâ a’r olwyn fawr ar ein diwrnod cyntaf, cyn 
ymweld â’r ffair Nadoligaidd Almaenig, i 
weld y stondinau wedi eu goleuo a chymryd 
lluniau trawiadol o olau yn y tywyllwch.  Yn 
ystod ein taith, treuliom ni amser yn un o 
amgueddfeydd Birmingham hefyd. Roedd 
hwn yn gyfle anhygoel i weld pob math o 
gelf, yn amrywio o baentiadau traddodiadol y 
Cyn-Raffeiliaid, hyd at ei phrif arddangosfa o 
gelf protest gyfoes, “Women Power Protest”. 

 Gan Morgan Evans. 

Darlith gan yr Arlunydd Nigel Forster 
Cafodd ddisgyblion ffotograffiaeth Blwyddyn 
deuddeg a thair ar ddeg y cyfle i wrando a 
gweld gwaith ffotograffydd o’r enw Nigel 
Forster. Clwb Camera'r Ganolfan Gydol Oes 
oedd wedi ein gwahodd ni i fynychu'r 
ddarlith ac rydym yn hynod o falch ein bod 
yn medru cydweithio gyda nhw er mwyn 
hybu gwaith yn y gymuned.  Roedd y ddarlith 
yn gyfle i’r disgyblion allu ymdrin â’r 
technegau y maent yn defnyddio eu hunain o 
fewn amgylchedd proffesiynol. Fe rannodd y 
ddarlith i ddwy ran wahanol lle cafwyd 
trafodaeth am flaendir o fewn cyfansoddiad 
llun a phwysigrwydd unigolrwydd eich 
lluniau a sut yr ydych yn gwneud eich gwaith 
y rhan gyntaf. Yn yr ail ran trafododd Nigel 
Forster am sut i greu lluniau o ddinasoedd a 

phensaernïaeth. Roedd y cyfle hwn yn gyfle 
anhygoel ac roedd yn brofiad iddyn nhw allu 
symud eu syniadau yn bellach trwy’r byd 
celf. Dywedodd un disgybl “Mwynheais weld 
y technegau a’r amrywiaeth o luniau er 
enghraifft symudiadau cwmwl o fewn a 
lluniau a sut i ddefnyddio llinellau cromlin 
syml, patrymau a llif y llinellau yn ogystal ag 
uchafbwyntiau golau er mwyn ddatblygu fy 
lluniau.” Mae’r disgyblion hefyd wedi gwella 
eu dealltwriaeth ar sut i allu creu amrywiaeth 
o luniau gwahanol yn ogystal â sut mae tynnu 
rhannau bach o lun allan yn gallu gwneud 
gwahaniaeth mawr er mwyn gwella ansawdd 
eu gwaith.  
 
Seiclo yn Feledrom Geraint Thomas 
Cawsom ni’r cyfle i fynd i Feledrom Geraint 
Thomas ym mis Rhagfyr ac roedd yn brofiad 
anhygoel i gael seiclo ble’r oedd Geraint 
Thomas wedi ennill ei blwyf.  Dydw i erioed 
wedi seiclo mewn feledrom o’r blaen ac 
roedd yn hwyl fawr iawn ac yn llawer mwy 
serth na feddyliais. Roedd y daith yn wahanol 
iawn i unrhyw beth rwyf erioed wedi bod 
arno o’r blaen. Roedd pawb oedd yn gweithio 
yno yn hyfryd hefyd ac roedd yn brofiad 
gwerth chweil.              Gan Caitlin Vincent. 

Chwaraeon 
Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed merched 
Blwyddyn 7 ac 8 am ddod yn fuddugol yng 
nghystadleuaeth 5 pob ochr ysgolion De 
Cymru. 
   Llongyfarchiadau i Nia Willams, Blwyddyn 
10 ar gael ei dewis i dîm dan 18 pêl-rwyd 
Cymoedd Morgannwg. 

Ysgol Gyfun Garth Olwg 
(parhad o dudalen 14) 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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Cylchgrawn i ferched. Gan ferched.  

Am ferched. 
  

Ydych chi’n hoffi darllen am iechyd, teithio, gwyliau, 
bwyd, materion cyfoes, merched difyr, ffasiwn, colur, 
y celfyddydau, a chlecs?  
 
Ydych chi am dderbyn copi o’r cylchgrawn llawn lliw 
a sglein, 64 tudalen, drwy’r post 3 gwaith y 
flwyddyn?  
 
Wel, dyma’ch cyfle chi i danysgrifio!  
 
Dyma gyfle perffaith i gael cylchgrawn llawn lliw 
drwy'r post! 
 
Gallwch ddilyn hynt a helynt Cara ar ein tudalen 
Facebook ac Instagram @cylchgrawncara, a dilyn y 
linc yno os oes well gennych chi danysgrifio drwy 
PayPal. Neu ewch i'n gwefan www.cara.cymru i gael 
ffurflen a’i hanfon drwy’r post i Bancyreithin, Llandre, 
Bow Street, Ceredigion, SY24 5BS, ynghyd â siec yn 
daladwy i Meinir ac Efa (Cara).  Diolch yn fawr am 
eich cefnogaeth!  

 

Dweud eich Dweud:  

Genomeg a Meddygaeth Fanwl-Gywir  
yng Nghymru  

Oes profiad gennych chi o gael prawf geneteg? Profiad 

o ganser, canser wedi’i etifeddu, neu o glefyd prin megis 

Ffibrosis Cystig neu Glefyd Huntingtons?  

Mae Partneriaeth Genomeg Cymru yn cydweithio ar 

draws sawl sefydliad yn cynnwys y Gwasanaeth Iechyd, 

Iechyd Cyhoeddus Cymru, Prifysgolion Cymru a Pharc 

Geneteg Cymru, i fanteisio ar botensial genomeg i wella 

iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru.  

Ffurfiwyd y bartneriaeth yn haf 2018 er mwyn 

gweithredu strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth 

Fanwl-Gywir y Llywodraeth. Ein gobaith eleni yw cael 

cydweithio gyda chleifion a’r cyhoedd yng Nghymru, er 

mwyn sicrhau mai ffocws ein gwaith yw dysgu o’ch 

profiadau chi a gwella gwasanaethau geneteg i bobl 

Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am y cyfle i gael 

‘dweud eich dweud’, ac i fynegi eich diddordeb, ewch i’r 
wefan  

https://www.healthandcareresearch.gov.wales/

current-opportunities/  

neu anfonwch ebost at 

partneriaethgenomegcymru@wales.nhs.uk.  

Rydyn ni’n annog ymatebion gan siaradwyr Cymraeg er 

mwyn sicrhau bod y gwaith yn datblygu er budd 

siaradwyr Cymraeg ledled y wlad. Mae croeso i chi i 

gysylltu â ni drwy gyfrwng y Gymraeg, a’n gobaith yw y 

bydd ein holl wybodaeth ar gael yn ddwyieithog maes o 

law.  

 

CYDLYNYDD IEUENCTID CYMUNEDOL RhCT 
 

Swydd i berson sy’n meddu ar y gallu i weithio’n strategol ac ymarferol i 
gydlynu, darparu a rheoli gweithgarwch a chyfleoedd cymdeithasol cyfrwng 
Cymraeg i bobl ifanc y Sir, er mwyn annog perchnogaeth a defnydd o’r iaith 
Gymraeg. Mae profiad o waith ieuenctid yn hanfodol ond rydym hefyd yn 
chwilio am rywun sydd â gwybodaeth eang o ddiwylliant cyfoes Cymraeg ac 
sy’n barod i feddwl a gweithredu’n greadigol er mwyn hyrwyddo a datblygu 
darpariaeth cymunedol Cymraeg. 
 

Bydd angen y gallu i gyfathrebu’n dda gyda chynulleidfa eang; i ddatrys 
problemau’n ddiplomyddol; i weithio’n annibynnol ac o dan bwysau; i 
ddatblygu profiadau a gweithredu ar syniadau pobl ifanc. 
 

Cyflog: £23 - £25,000 y  flwyddyn (dibynnol ar brofiad) 
Oriau: 37.5 awr yr wythnos (oriau hyblyg) 

 

Am ymholiadau pellach, neu ffurflen gais cysylltwch â Einir Siôn 
01443 407570 

einir@menteriaith.cymru 
 

Dyddiad cau: 14eg o Chwefror 2019 
Dyddiad cyfweliad: 21ain o Chwefror 2019  

http://www.cara.cymru

