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Pris £1 

tafod elái 

w w w . t a f o d e l a i . c y m r u  

Lido yn ailagor 
Bydd Lido Cenedlaethol Cymru, Lido 
Ponty, yn ailagor ar gyfer prif dymor 2022 
ddydd Sadwrn, 9 Ebrill. 
   Mae hyn yn golygu y bydd y Lido ar 
agor trwy gydol gwyliau’r Pasg, gan 
gynnig dau sesiwn nofio yn gynnar yn y 
bore, ynghyd â chwe sesiwn gyda'r tri 
phwll a theganau gwynt, bob dydd! 
   Bydd tocynnau ar gyfer y sesiynau 
cyntaf ar werth ddydd Llun, 4 Ebrill – 
felly rhowch y dyddiad yma yn eich 
dyddiaduron. 

Dyma’r olygfa a gyhoeddwyd gan Trafnidiaeth Cymru yn 

dangos y gwaith o adeiladu depo a chanolfan reoli newydd sbon 

Metro De Cymru yn Ffynnon Taf.    

   Bydd trawsnewid Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd ar gyfer y 

Metro – sydd wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu 

Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru – yn galluogi 

gwasanaethau cyflymach ac amlach rhwng Caerdydd a 

Blaenau’r Cymoedd.    

  Oherwydd y gwaith  bydd angen cau Ffordd Bleddyn, y ffordd 

y tu allan i'r orsaf, yn gyfan gwbl.  Er bod y ffordd wedi bod ar 

gau i gerbydau ers mis Awst 2021, mae trefniadau ar y gweill 

i'w chau i gerddwyr a beicwyr o 11 Ebrill, cyn belled ag y ceir 

cymeradwyaeth cynllunio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 

Rhondda Cynon Taf. 

   Bydd hyn yn golygu y bydd rhan fach o Lwybr Taf ar gau, 

gyda dargyfeiriadau yn eu lle a bydd y trefniant hwn yn parhau 

tan yr hydref. 

Newidiadau mawr yn Ffynnon Taf 

Bu tri o fechgyn Efail Isaf 
sy’n gyn-ddisgyblion Ysgol 
Garth Olwg yn cynrychioli 
Cymru mewn gêm rygbi 
rhyngwladol ddydd Sul, 
Mawrth 20fed gan chwarae 
tîm rygbi Lloegr. Roedd y 
tri, Thomas Edwards, Ioan 
Emanuel a Harry Wilde yn 
chwarae i dîm Cymru o dan 
18 oed. 

Chwarae dros Gymru 

Wâc Heddychlon 

Dydd Sadwrn, 26 Mawrth, daeth tyrfa ynghyd yn Efail Isaf i 
ddangos cefnogaeth i bobl Wcráin mewn ffordd heddychlon. 
Roedd pawb wedi eu hannog i wisgo rhywbeth glas a melyn ac 
yn dilyn y wâc mewn tywydd arbennig o braf cafwyd paned a 
chacen yn y Ganolfan a chyfranwyd  £210 tuag at yr achos. 

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SportsandLeisure/Lido/Home.aspx
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/SportsandLeisure/Lido/Home.aspx
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Mai 

i gyrraedd erbyn  

29 Ebrill 2022 
 

Y Golygydd  

Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 

CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.com  

 

Tafod Elái ar y wê 
http://www.tafodelai.cymru  

 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 

Argraffwyr:  
 
 
  

www.evanprint.co.uk 

Ariennir yn 
rhannol gan 

Lywodraeth 
Cymru 

CLWB Y 
DWRLYN 

 

 

 

 

 

Noson  
Brethyn Cartref  

dan ofal  
Geraint Hughes. 

 

8.00yh Nos Iau,  
21ain o Ebrill 2022 

  
Yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 

 
Manylion oddi wrth:  

clwbydwrlyn@pentyrch.cymru  

CLWB Y 
DWRLYN 

 

 

 

 

 

Cerdded drwy Hanes 
gyda Frank Olding  

 
Dydd Sadwrn 4 Mehefin 2022 

Taith bws a cherdded  
yng Ngwent  

Pris: £20 y pen 
Ymweld â Threfynwy, Abaty 
Tyndyrn (tâl i fynd mewn) a 

lleoliadau eraill ger yr afon Gwy. 
 

Manylion oddi wrth:  
clwbydwrlyn@pentyrch.cymru  

Pleserau’r Pasg a Gweithgareddau 
Gwyliau 
Gyda’r gwanwyn ar ein gwarthau a’r Pasg 
yn agosáu, beth am ymuno â ni yn Neuadd 
Goffa Rhiwbeina, fore Mawrth, 5 Ebrill i 
greu trefniant blodau ar gyfer y Pasg?  
Ann Mears fydd wrth y llyw a’r sesiwn yn 
costio £20 gan gynnwys y blodau. 
   Aros gartref dros y Pasg ac yn chwilio 
am weithgareddau hwyliog i’r plant? 
Bydd ein Cynllun Gofal yn rhedeg yn 
ysgolion Treganna a Melin Gruffydd bob 
dydd heblaw am ddydd Gwener y 
Groglith a dydd Llun y Pasg. Y gost yw 
£28 y dydd.  O weithdy celf i barti’r Pasg 
ac o wyddoniaeth i ffitrwydd, bydd 
rhywbeth at ddant pawb!   
   Cofiwch hefyd am ein sesiynau chwarae 
rhad ac am ddim, Bwrlwm!, fydd yn cael 
eu cynnal ledled y ddinas a Bro 
Morgannwg bob bore a phrynhawn 
heblaw am y gwyliau banc. Yn ogystal, yn 
dilyn llwyddiant ein darpariaeth 
ddiweddar ar gyfer pobl ifanc, byddwn yn 
cynnal mwy o sesiynau i blant hŷn dros y 
Pasg – o ffotograffiaeth i sglefrfyrddio! 
Gweler yr hysbyseb am yr holl fanylion. 
   Wrth edrych ymlaen at ddiwedd y mis, 
Ieuan Wyn Jones fydd yn gwmni i ni ar 
gyfer Sgwrs y Mis, nos Lun, 25 Ebrill 
wrth iddo drafod ei hunangofiant, ‘O’r 
Cyrion i’r Canol’. Braf yw cyhoeddi bod 
ein cyngherddau cymunedol, Mewn Tiwn, 
yn dychwelyd ym mis Mai, diolch i Live 
Music Now. Cynhelir y sesiynau bob bore 
Llun am 11.30 am bedair wythnos o 9 
Mai, yng Nghanolfan Beulah, Rhiwbeina. 
   Mae nifer o ddigwyddiadau pwysig i’w 
nodi ar y calendr dros y misoedd nesaf 
felly cadwch y dyddiad!  Byddwn yn 

Menter 
Caerdydd 

rhedeg teithiau bws i Ardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru i gwrdd ag Adam yn 
yr Ardd (30 Mehefin); i’r Sioe 
Amaethyddol Frenhinol (19 Gorffennaf); 
i’r Eisteddfod Genedlaethol (2 Awst) ac i 
Ŵyl Fwyd y Fenni (17 Medi). Cewch yr 
holl fanylion a’r prisiau ar ein gwefan. 
   Yn goron ar y cyfan wrth gwrs mae’r 
gwyliau lleol. Ymunwch â chriw Menter 
Iaith Bro Morgannwg yng Ngŵyl Fach y 
Fro ddydd Sadwrn, 21 Mai. A byddwch 
yn barod am lond penwythnos o hwyl 
wrth i Tafwyl ddychwelyd i Gastell 
Caerdydd ar 18-19 Mehefin. Gyda 
Sŵnami, Yws Gwynedd, Gareth Bonello a 
Kizzy Crawford ymhlith y perfformwyr, 
mae’n addo bod yn benwythnos i’w gofio! 
Gwefan: mentercaerdydd.cymru  
Facebook: @m.caerdydd / 
Instagram: https://
www.instagram.com/mentercaerdydd/   
E-bost: post@mentercaerdydd.cymru  
Ffôn: 029 2068 9888. 

mailto:post@mentercaerdydd.cymru
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Gig a Chwis 

Cynhaliwyd gig a chwis yn Nhafarn y 
Carpenters yn y pentre’ nos Fawrth, 
Chwefror 22ain, gydag Iestyn Gwyn 
Jones a’r Band. Trefnwyd y noson gan y 
Fenter Iaith. 
 
Cynrychioli Cymru 

Bu tri o fechgyn y pentref yn cynrychioli 
Cymru mewn gêm rygbi ddydd Sul, 
Mawrth 20fed gan chwarae tîm rygbi 
Lloegr. Roedd y tri, Thomas Edwards, 
Ioan Emanuel a Harry Wilde yn chwarae 
i dîm Cymru o dan 18 oed. (Llun ar 
dudalen 1.) 
 
Brysiwch Wella 

Da gweld fod Cliff ac Eifiona, Penywaun 
yn gwella ar ôl i’r ddau gael damweiniau 
bach a thorri esgyrn yn eu breichiau. 
 
Y TABERNACL 
Cydymdeimlo 

Gyda thristwch mawr y derbyniwyd y 
newyddion fod Carol Williams, Hendre, 
Pentyrch wedi ein gadael ar ôl cystudd 
hir. Roedd Carol yn weithgar iawn gan 
gefnogi pob dim Cymraeg yn yr ardal. 
Roedd yn aelod o ddau gôr, yn gefnogol 
iawn i weithgareddau’r capel yn y 
Tabernacl ac yn aelod ffyddlon o Glwb y 
Dwrlyn a Merched y Wawr. Estynnwn 
ein cydymdeimlad diffuant i Penri, Llio 
ac Awen a’r teulu i gyd. 
 
Brysiwch Wella 

Estynnwn ein dymuniadau gorau i Eirian 
Rowlands a Ken Jones wedi iddynt 
dderbyn triniaeth yn Ysbyty Brenhinol 
Morgannwg yn Llantrisant. Mae’r ddau 
wedi dod adref erbyn hyn ac yn 
cryfhau’n raddol bach. 
 
Efeilliaid 

Llongyfarchiadau gwresog i Lisa a 
Patrick, Nant yr Arian, ar enedigaeth yr 
efeilliaid Gruffudd Noa ac Osian Dewi. 
Mae Tomi wrth ei fodd gyda’i frodyr 
bach newydd ac rwy’n siŵr fod Emlyn a 
Siân hefyd yn mwynhau cwmni eu 
hwyrion bach. 
 
Pen-blwydd arbennig 

Llongyfarchiadau i Keith Rowlands sy’n 
dathlu pen-blwydd arbennig ym mis 
Ebrill. 
 
Ffrydio Oedfaon y Tabernacl 

Rhaid diolch i Hefin Gruffudd ac Aled 
Illtud am eu gwaith yn ffrydio’n fyw ar 

Facebook y gwasanaethau pob Sul. 
Mae’n bosibl gwylio recordiad ohonynt 
yn ddiweddarach ar sianel YouTube a 
thudalen Facebook y Tabernacl. Mae’n 
debyg fod y Gwasanaethau’n boblogaidd 
iawn ar Facebook. 
 
Mainc Goffa 

Mae merched John a Margaret Clarke 
wedi cyflwyno rhodd hael i’r eglwys i 
ddatblygu’r cwtsh meddwlgarwch sydd 
wedi ei leoli rhwng cefn y capel a’r 
ganolfan. Mae mainc goffa eisoes wedi 
ei archebu i’w gosod yn y Cwtsh. Fe 
gyflwynodd y diweddar Margaret Clarke 
y “grand piano” i’r capel rai 
blynyddoedd yn ôl pan symudodd o’r 
Efail Isaf i Riwbeina. Roedd Margaret yn 
aelod ffyddlon o’r gynulleidfa Saesneg 
ac yn teithio i fyny o Riwbeina i 
fynychu’r Oedfaon. 
 
Argyfwng Wcráin. 

A phawb drwy’r byd wedi eu brawychu 
gan erchyllterau’r rhyfel yn Wcráin 
daeth yn amser i ni feddwl yn Y 
Tabernacl am y ffordd orau i helpu’r 
trueiniaid yn y fath argyfwng. 
Penderfynwyd cefnogi’r apêl a 
sefydlwyd gan Gymorth Cristnogol. Mae 
Cymorth Cristnogol yn gweithio gyda 
phartneriaid lleol ym mhob argyfwng. 
Drwy anfon arian atynt yn enw’r 
Tabernacl fe wyddom y bydd yn cael ei 
ddefnyddio yn y ffordd orau a’r mwyaf 
effeithiol. Bydd cyfle i anfon sieciau i’r 
trysorydd, neu drwy drosglwyddiad i’r 
banc neu roi eich cyfraniad yn y blwch 
casglu gan nodi Apêl Wcráin Cymorth 
Cristnogol ar yr amlen. 
 
Dathlu Gŵyl Dewi  

Daeth criw da o oedolion, pobl ifanc a 
phlant ynghyd i ddathlu Gŵyl Dewi yn 
Neuadd y Pentref yn dilyn yr Oedfa Sul, 
Mawrth 13eg. Roedd y gwmnïaeth a’r 
cawl blasus yn hyfryd. Diolch i Eleri Mai 
a’r criw brwdfrydig o wirfoddolwyr fu 
wrthi’n ddiwyd yn paratoi’r lluniaeth 
ymlaen llaw ac am weini’r bwyd. Cafodd 
pawb gyfle i ateb cwestiynau’r Cwis a 
baratowyd gan Eleri Mai a rhaid 
llongyfarch bwrdd Elis Roberts am 
ennill. Llongyfarchiadau hefyd ar godi 
£240 i’w gyflwyno at gronfa Apêl 
Wcráin y Tabernacl. 
 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Ebrill. 

Ebrill 3ydd – Bethan Reynolds a phlant 
yr Ysgol Sul 
Ebrill 10fed – Y Parchedig Aled 
Edwards 
Ebrill 17eg – Y Parchedig Eirian Rees 
Ebrill 24ain – Allan James 

Colli Carol Williams 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roedd Carol yn rhan annatod o fywyd 
Cymraeg yr ardal ac fe welir ei cholli 
gan lu o bobl. Bu farw yn 74 mlwydd 
oed ddydd Gwener 11 Mawrth yn dilyn 
brwydr ddewr. 
   Fe’i magwyd yng Nghaerdydd ac 
roedd yn un o ddisgyblion cyntaf Ysgol 
Gymraeg Bryntaf. Aeth i Cardiff High 
School for Girls a Choleg Hyfforddi 
Cyncoed. Bu’n athrawes yng 
Nghaerdydd a Phenfro cyn magu teulu 
ym Mhentyrch a chynorthwyo gyda 
Cylch Meithrin y Bronllwyn.  
   Aeth yn ôl i 
ddysgu Cymraeg 
yn ysgolion yr 
ardal ac yna fel 
Athrawes Fro yng 
Ngwent. Gyda’i 
phrofiad o 
drosgwlyddo’r 
iaith ysgrifennodd 
lyfr “Beth yw’r 
Gair am” ar gyfer 
dysgwyr 
Cymraeg. Aeth y 
llyfr i ben siartiau gwerthiant Y Cymro.  
   Bu’n weithgar gyda Teulu Twm yng 
Nghapel Tabernacl Efail Isaf. Roedd yn 
aelod brwd o Gôr Godre’r Garth a Chôr 
Merched y Garth. Un o’i hoff deithiau 
tramor oedd taith Merched y Garth i 
Batagonia.  
   Hoffai gefnogi cymdeithasau Cymraeg 
lleol a bu’n Gadeirydd Clwb y Dwrlyn a 
Changen y Garth o Merched y 
Wawr.  Roedd yn un o sylfaenwyr Côr 
Hen Nodiant, côr pensiynwyr ardal 
Caerdydd. 
   Roedd ganddi lu o gyfeillion yn dyddio 
nôl o gyfnod ysgol ac ar ôl ymddeol 
roedd ganddi amserlen prysur o 
gymdeithasu a theithio. Roedd yn 
gwerthfawrogi’n fawr ei chyfeillion yn 
yr ardal ac roedd wedi mwynhau eu 
cwmni yn sgïo ac ar deithiau di-ri. 
   Roedd yn falch iawn o’i theulu a 
gwelodd ei hwyresau’n datblygu i fod yn 
gymeriadau hoffus.  
   Roedd capel Amlosgfa Thornhill yn 
orlawn ar gyfer yr angladd ddydd Llun, 
28 Mawrth dan ofal aelodau Tabernacl, 
Efail Isaf.   
   Cydymdeimlwn â Penri, Awen, Llio a 
Mark a Gwen, Luned a Catrin yn eu 
colled.  
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GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
 

Clwb Rygbi 

Llongyfarchiadau i Adrian 

Dobbs a Darren Hughes.  

Cafodd y ddau eu 

henwebu ar gyfer 

anrhydedd arbennig 

Principality Clubhouse 

Champions yn cynnwys 

diwrnod o letygarwch yn 

Stadiwm y Principality ar 

gyfer y gêm yn erbyn yr 

Eidal.  Enwebwyd y ddau 

am eu gwaith di-baid ar 

ran y clwb. Mae’r ddau yn 

wir lysgenhadon. 

 
Cystadleuaeth Cwpan Y Byd Timau 

Dawns Lladin 

Wel dyma i chi ddathliad i’r chwiorydd 

Esmay a Verity Walters yng 

nghystadleuaeth Cwpan Y Byd ar ddydd 

Sadwrn a Sul 19 a 20 Mawrth yn 

cynrychioli Ysgol Ddawns Dance Crazy.  

Mae Esmay ym mlwyddyn 7 yn Ysgol 

Llanhari a Verity ym mlwyddyn 3 YGG 

Tonyrefail  

 
Canlyniadau Esmay 

8 cwpwl dan 12 - Pencampwyr 

4 cwpwl dan 12 - Pencampwyr 

 
Canlyniadau Verity 

8 cwpwl dan 8 – Pencampwyr 

4 cwpwl dan 10 - Is Bencampwyr 

   Mae’r teulu a ffrindiau yn hynod o 

falch drostynt.  Mae’r ddwy yn ymarfer 

mor galed i lwyddo yn y byd dawns.  

Diolch i holl athrawon Dance Crazy am 

yr hyfforddiant gwych 

Ymddeoliad hir a hapus . . .  
. . .  i Dr Bethan Herbert ac i Huw 
Herbert! Y ddau erbyn hyn yn rhydd i 
deithio ac i grwydro ac i fwynhau amser 
gyda'i gilydd! Pob dymuniad da ar eich 
ymddeoliad! 
 
Gwellhad llwyr a buan . . .  
. . .  i Meira Ellis Owen! Mae Meira 
wedi derbyn pen-glin newydd yn 
ddiweddar! Bydd yn prancio rownd y 
pentre cyn pen dim! Ac yn gallu 
mwynhau gwyliau ar draethau Bro Gŵyr 
gyda'r teulu a'r ci bach gyda hyn! Cofion 
atat, Meira!  
 
Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 
Llio, Mark, Gwen, Luned a Catrin ar 
golli Mam a Mam-gu arbennig iawn. 
Bydd y bwlch o ganlyniad i golli Carol 
yn aruthrol. Gwelir ei heisiau gan 
gymaint. Merch annwyl, garedig, gynnes 
ac mor bositif a pharod ei gwên ym 
mhob sefyllfa. Yn anfon cwtsh a chariad 
atoch.  
 
I gofio'n annwyl am Carol 
  Gwên siriol oedd ei golud, - a gweini'n 
     Ddi-gŵyn oedd ei gwynfyd;  
  Bu fyw'n dda, bu fyw'n ddiwyd, 
  A lle bu hon, mae gwell byd. 
             W. Rhys Nicholas (1914 - 1996) 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

PENTRE’R 
EGLWYS  

Gwellhad llwyr a buan . . . 
. . . i Jan Erskine sy' newydd gael 
llawdriniaeth i'w gwneud yn fionig! 
Cafodd Jan ben-glin newydd ganol 
Mawrth ac mae hi'n gwneud yn wych! 
'Tower Ballroom Blackpool - 'wi'n dod!'. 
Dal ati i wella Jan! 

Crochendy Nantgarw 

Cynhelir Ffair Hen Greiriau Crochendy 

Nantgarw ddydd Llun Gŵyl Banc yr ail 

o Fai.  

   Ym mis Chwefror daeth cyfle i weld 

un o odynau’r crochendy wrth i’r 

sgaffaldau gael eu hadnewyddu. 
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Curo’r Corona’n 
Coginio 

 

Eluned Davies-Scott 

Byw mewn cartref gofal 
yng Nghymru? 

 

Ydych chi, neu rywun rydych chi mewn 
cysylltiad â yn siaradwr Cymraeg sy'n 
byw mewn cartref gofal yng Nghymru? 
Os felly, a fyddai gennych ddiddordeb 
mewn prosiect ymchwil i edrych ar 
brofiadau siaradwyr Cymraeg hŷn sy'n 
byw mewn gofal? 
   Mae Angharad Higgins, myfyrwraig 
PhD yng Nghanolfan Heneiddio 
Arloesol Prifysgol Abertawe, yn 
ymchwilio i sut mae iaith a diwylliant yn 
effeithio ar bobl sy'n byw mewn gofal.  
   Mi fydd yr ymchwil yn edrych ar 
faterion yn cynnwys: Pa mor bwysig 
ydy’r gallu i siarad Cymraeg gyda 
gofalwyr, ffrindiau ac ymwelwyr? Sut 
mae'n teimlo os yw cyfleoedd i siarad 
Cymraeg yn gyfyngedig? Sut beth oedd 
bod yn siaradwr Cymraeg mewn cartref 
gofal yn ystod y Pandemig Covid-19? 
   Hoffai Angharad ddeall profiadau pobl 
ac wedyn datblygu callawiau i’w 
defnyddio yn y sector cartrefi gofal. 
   Mae gan Angharad ddiddordeb mewn 
siarad â siaradwyr Cymraeg dros 50 
mwlydd oed, sydd yn byw mewn cartref 
gofal yng Nghymru. 
   Os hoffech wybod mwy, ewch i 
www.hiraethcymru.com neu cysylltwch 
ag Angharad ar 07468 985861 neu trwy 
 hiraethcymru@gmail.com,  

Tymor yr Allium ursinum  

Mae’n braf gweld olion y gwanwyn o’n 
cwmpas ac un o’r pethau sy’n dystiolaeth 
o hyn yw arogl y garlleg gwyllt sy’n tyfu 
o dan y coed ar gyrion y ffordd sy’n 
arwain at y Clwb Criced ym Meisgyn. 
Mae’r planhigyn, sy’n frodorol i 
Brydain, hefyd yn cael ei adnabod fel 
Garlleg Llydanddail, Buckrams, 
Ramsons a Garlleg y Coed. Mae ail 
hanner yr enw Lladin, ursinum, yn 
cyfeirio at y ffaith bod eirth brown wrth 
eu bodd yn bwyta'r bwlb melys.   
   Arweiniodd hyn hefyd at ddau enw 
arall  - Cennin yr Arth a Garlleg Arth. 
Mae'n debyg ei fod yn cael ei alw'n 
Fwyd y Neidr, drewdod Jenny, lilis 
drewllyd a nionod drewllyd yng Ngwlad 
yr Haf. 
   Mae garlleg gwyllt yn un o nifer o 
rywogaethau o blanhigion sy’n dynodi 
bod coedwig ble maent yn tyfu yn un 
hynafol. Fe'i defnyddiwyd yn 
draddodiadol mewn meddygaeth, gyda'r 
bwlb yn un o gynhwysion allweddol 
tonics ar gyfer problemau rhiwmatig a 
cholesterol uchel. Ar un pryd roedd hylif 
wedi’i baratoi o’r dail yn cael ei 
ddefnyddio fel diheintydd. Dywedir 
hefyd bod ei arogl yn gwrthyrru cathod.  
   Er gwaethaf ei arogl cryf, mae gan 
arlleg gwyllt flas llawer mwy tyner na 
garlleg confensiynol. Cyn iddo flodeuo 
mae’n hawdd drysu â dail Lili'r Dyffryn; 
peidiwch â bwyta hwn, mae'n wenwynig, 
felly byddwch yn wyliadwrus! Gan fod 
garlleg gwyllt yn blodeuo yn gynnar yn y 
gwanwyn mae'n flodyn pwysig i'r 
gwenyn a'r pryfed eraill sy'n eu peillio. 
Mae'r bylbiau hefyd yn ffynhonnell fwyd 
i faeddod gwyllt. Wrth gasglu’r dail 
byddwch yn ofalus i beidio â chloddio'r 
gwreiddiau.  
   Gyda'i flas cain mae wedi dod yn 
ffefryn gyda'r ‘fodies’ gyda Waitrose 
bellach yn gwerthu halen wedi ei 

drwytho â garlleg gwyllt ac Ocado yn 
stocio hwmws garlleg gwyllt. 
   Y dail ifanc sydd orau ar gyfer eu 
gweini'n amrwd mewn saladau (gyda 
dail chwerw e.e. radicchio) a gellir 
defnyddio blodau tlws fel garnais salad.  
Fel sbigoglys mae’r dail yn crebachu 
mewn maint wrth wywo felly mae angen 
i chi gasglu bag go dda ohonynt ar gyfer 
gwneud pesto neu unrhyw un o’r rysetiau 
eraill sy’n ei ddefnyddio. Mae’n eitem 
boblogaidd mewn bwytai sy'n ffafrio 
cynhwysion wedi'u cyrchu'n lleol ac yn 
ymddangos mewn bwydlenni wedi’i 
weini â chig oen rhost a chawliau. 
Heblaw am wneud pesto gallwch hefyd 
ei dorri’n fân a'i ychwanegu at fenyn 
wedi'i feddalu. Lapiwch mewn haenen 
lynu yna ei rolio i siâp selsig a'i rewi neu 
ei gadw yn yr oergell. Gellir ychwanegu 
tafelli o’r menyn i rysetiau pasta a 
risottos. Un awgrym arall yw taenu’r 
menyn o dan groen cyw iâr cyn ei rostio. 
Mae’r dail yn mynd yn dda gyda chaws 
cryf e.e. mewn croquettes caws. 
   Os am ei goginio, defnyddiwch fel 
sbigoglys (neu gyda sbigoglys i leihau 
dwyster ei flas) gan ei ychwanegu i 
seigiau fel cawl ar y diwedd gan osgoi 
coginio’r dail am fwy na 30 eiliad. 
   Beth am arbrofi trwy baratoi un o’r 
rysetiau sy’n defnyddio garlleg gwyllt fel 
Sgons caws, Cawl hufennog, Keema cig 
oen, croquettes (i weini gyda phorc neu 
pei caws gafr). Mae llu o syniadau ar 
wefannau bwyd a chylchgronau cyfredol. 
   Dyma rysáit ar gyfer halen garlleg 
gwyllt o wefan BBC Wildlife;  
   Gwyro'r garlleg gwyllt am unrhyw 
chwyn a thrychfilod crwydr a’i olchi yn 
dda. 

   Dadhydradu'r garlleg gan ddefnyddio'r 
gosodiad isaf ar y popty gyda'r drws 
ychydig yn agored. 
Pan fydd yn sych ac yn grimp, malu 
mewn prosesydd bwyd neu ddefnyddio 
pestl a morter. 
   Ar gyfer pob cwpan o halen môr bydd 
angen 4 llwy de o arlleg sych wedi’i falu.  
Storio mewn jar wydr glân gyda label.  
Os ydych chi'n bwriadu coginio gyda'ch 
garlleg gwyllt o fewn diwrnod neu ddau 
ar ôl ei gasglu, yna gellir ei storio mewn 
cynhwysydd aerglos, neu rhowch y 
coesyn mewn gwydraid o ddŵr,  a'i roi 
yn yr oergell.  

Pontypridd 
 
Genedigaeth 

Llongyfarchiadau mawr i Catrin a 
Gwilym Edwards Tŷ Rhiw, Ffynnon Taf 
ar enedigaeth eu merch fach Olwen Elin 
ar ddydd Llun, Chwefror 14eg. Mae 
Mam-gu a Thad-cu Pontypridd; Mike a 
Siân Ebbsworth a Mam-gu a Thad-cu 
Ffynnon Taf sef Ella a Chris a'r 
teuluoedd oll wedi gwirioni'n lân! 



6 Tafod Elái       Ebrill 2022 

Bethlehem,  
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon ac Ysgol Sul (am 10:30 a.m. oni nodir 
yn wahanol):  
Mis Ebrill 2022: 
3 Ebrill – Oedfa dan ofal y Parchedig Gethin Rhys 
10 Ebrill – Oedfa dan ofal y Parchedig Lona Roberts 
17 Ebrill – Oedfa Sul y Pasg dan ofal y Parchedig Dafydd 
Andrew Jones 
24 Ebrill - Oedfa dan ofal Delwyn Sion / Cyflwyniad 
“Teilwng yw’r Oen” [am 5:00 p.m.] 
Mis Mai 2022: 
1 Mai – Oedfa Gymun dan ofal Delwyn Sion 
8 Mai – Oedfa Cymorth Cristnogol 
15 Mai – Oedfa dan ofal y Parchedig Glyn Tudwal Jones 
22 Mai – Oedfa dan ofal y Parchedig R Alun Evans 
29 Mai – Oedfa dan ofal y Parchedig Dafydd Andrew Jones 

---oooOOOooo--- 
Dau lythyr yn y wasg sydd wedi ysgogi’r pwt yma o 
fyfyrdod. 
   Pobl Cymru a dderbyniodd y cyntaf:- 
Mae’n datgan diolchgarwch Pwyllgor Apêl Argyfwng 
Wcráin (DEC - Disasters Emergency Committee) i bobl 
Cymru am eu cymorth yn codi £9 miliwn o arian mewn 
cwta bythefnos, gan fynegi bod “yr arllwysiad o haelioni” 
wedi bod “yn arwydd o wir gynhesrwydd tuag at bobl 
ynghanol eu trallod” 
   Bydd y cyfraniad yn fodd i elusennau DEC [Achub y Plant 
Cymru, Cymorth Cristnogol Cymru, y Groes Goch, 
CAFOD, Oxfam Cymru a Tearfund] sicrhau bwyd, diod, 
cysgod a gofal iechyd i’r ffoaduriaid a orfodwyd o’u cartrefi 
a’u gwlad gan weithredoedd mileinig Rwsia yn y wlad. 
   “Pan welwyd y dioddef a’r dinistr ar ein sgriniau teledu, 
dewisodd y bobl agor, nid cau eu llygaid – a gweithredu.” 
Gwerthfawrogwyd yn ogystal y gefnogaeth o du’r 
arweinwyr gwleidyddol, gyda Llywodraeth Cymru yn 
cyfrannu £4 miliwn tuag at yr apêl. 
   Ac mae galw gan Lywodraeth Cymru am i Gymru 
dderbyn statws “uwch-noddwr” gan agor y drws ar y 
cychwyn i 1000 o ffoaduriaid gael lloches yn ein mysg. 
Ac wrth gwrs ‘rydym yn ymhyfrydu bod Urdd Gobaith 
Cymru, sy’n dathlu ei ganfed pen-blwydd eleni, yn gwneud  
darpariaeth benodol, yn wir fel y gwnaethpwyd gyda 
ffoaduriaid o Affganistan, ac yn agor y gwersylloedd ar eu 
cyfer. 
   “Rydych yn cefnogi teuluoedd a fydd yn cyrraedd heb 
ddim… mae eu bywoliaeth wedi eu dinistrio dros nos, mae 
plant wedi profi erchyllterau…bydd yr effaith arnynt yn bell-
gyrrhaeddol a chymer flynyddoedd i adfer yr hyn a 
gollwyd.” 
“Byddwn yn gwario’r arian yn gyfrifol, gan sicrhau bod y 
rhai mwyaf anghenus yn cael ymgeledd” 

---oooOOOooo--- 
   Ysgrifennwyd yr ail lythyr ar ran pobl Jamaica, gan 
gynrychiolwyr diwydiant a busnes, gwleidyddiaeth a 
chrefydd, sy’n gweithredu dan ymbarél “The Advocates 
Network” - cynghrair sy’n gwarchod a hybu iawnderau 
dynol a threfn iach o lywodraethu o fewn yr ynys, a hynny 
er gwella cyfleusterau byw'r boblogaeth a’i newid er gwell. 
Cyfeiriwyd y llythyr at ŵyr y Frenhines a’i wraig, sydd ar 
ymweliad â nifer o wledydd yn y Caribî. 
   Gresynu a wna’r llythyrwyr bod y fath daith wedi ei 

threfnu yn ystod cyfnod mor gythryblus - y pandemig a 
rhyfel yr Wcráin - wrth nodi bod rhan helaeth o boblogaeth 
y wlad o hyd yn dioddef dan hualau cymdeithasol ac 
economaidd yn deillio o orffennol gormesol y wladwriaeth 
Brydeinig. 
   “Ni welwn unrhyw reswm i ddathlu 70 mlynedd ers 
coroni eich nain (am iddynt dreulio peth amser ar Ynys 
Môn!), oherwydd credwn iddi hi a’i rhagflaenwyr fod â 
chyfrifoldeb am y drasiedi iawnderau dynol fwyaf yn hanes 
dynoliaeth.” 
   “Bu iddi gael ei choroni cwta 14 blynedd wedi’r 
terfysgoedd yn erbyn amodau byw a gwaith y brodorion, a 
hynny’n deillio o ddyddiau caethwasiaeth, ac ni fu ymdrech 
o gwbl ganddi yn ystod ei theyrnasiad o 70 mlynedd i 
unioni cam ein cyndadau a gludwyd gan y Prydeinwyr o 
gyfandir Affrica.” 
   “Fe fyddwch chwi yn ben ar y frenhiniaeth ym Mhrydain 
ymhen amser, ond byddwch yn elwa ar gyfoeth a gasglwyd 
o’r farchnad gaethwasiaeth dros y canrifoedd. Mae 
gennych felly gyfle unigryw i ail-ddiffinio’r berthynas 
rhyngom – a’r cam cyntaf fyddai ymddiheuriad, a derbyn 
bod angen gwneud iawn am y fath gamwri – trwy 
faddeuant a chymodi, a thalu iawndal.”  
   “We encourage you to act accordingly and just “sey yuh 
sorry!”” meddent! 
   “Mae’r cyfle gennych i arwain cenhedlaeth ifanc a all 
greu dyfodol lle bydd “yr athroniaeth bod un hil yn 
rhagoriaethu ar un arall yn cael ei thanseilio a’i neilltuo i 
ebargofiant unwaith ac am byth; lle nad oes tras uwch ac 
eilradd yn bodoli ymysg pobloedd byd mwyach; lle nad yw 
lliw'r croen yn unrhyw beth gwahanol i liw'r llygaid; a lle y 
perchir hawliau’r unigolyn heb wahaniaethu ar sail eu 
hil.” [geiriau’r Ymerawdwr Haile Selassie i Gyngor 
Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn 1963, ac a 
gynhwyswyd yng nghân Bob Marley “War”.] 
   “Fe’ch anogwn chwi i ddefnyddio’r geiriau yma i greu 
hanes a heddwch ymysg cenedlaethau’r dyfodol.” 
   Beth fydd yr ymateb tybed? 

---oooOOOooo--- 
Ac i gloi, gyda chilwg arall ar Wcráin, o gofio am gefndir 
cynnar Volodymyr Zelenskyy, Arlywydd y wlad, ym myd 
action a chomedi, gair o gysur a gobaith hwyrach, gan un 
arall oedd yn yr un maes, neb llai na Charlie Chaplin:- 
 

“Mae trachwant wedi gwenwyno enaid dyn, 
Ac wedi creu gwrthglawdd o gasineb o’n hamgylch 

Mae wedi’n gwyddgamu i ddioddefaint 
A cholli gwaed. 

Fe ddatblygwyd cyflymdra gennym 
Ond ‘rydym wedi’n caethiwo ein hunain. 
Mae peiriannau sy’n cyflawni digonedd 

Wedi’n gadael yn eisiau. 
Mae’n gwybodaeth wedi’n gadael yn siniciad, 

Mae’n clyfrwch yn llym ac angharedig. 
‘Rydym yn meddwl yn ormodol a theimlo rhy ychydig. 

Yn ogystal â pheiriannau 
‘Rydym angen tosturi. 
Yn ogystal â chlyfrwch 

‘Rydym angen caredigrwydd a thrugaredd. 
Heb y gwerthoedd yma 

Bydd bywyd yn llawn casineb ac fe gollir y cyfan.” 
 

---oooOOOooo--- 
Pasg Hapus i bawb  
---oooOOOooo--- 
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PENTYRCH 
Gohebydd Lleol:  

 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau gwresog i Bethan 
Pickard wedi iddi dderbyn gradd 
Doethuriaeth mewn seremoni yng 
Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol 
Cymru, Casnewydd yn ddiweddar yn 
dilyn ei hastudiaeth o anabledd/addysg 
uwch. Bydd Bethan yn ail-gydio yn ei 
gyrfa fel uwch ddarlithydd cwrs MA 
Therapi Cerdd ym Mhrifysgol De Cymru 
wedi cyfnod mamolaeth. Ein 
dymuniadau gorau i ti Bethan. 

Bethan a’i chwaer Sara yn dathlu. 
 
Cydymdeimlad 
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i 
Penri, Llio, Awen a’r teulu i gyd wedi 
iddynt golli Carol ar ôl cystudd hir. 
Wastad â gwên rhadlon, cyfrannodd mor 
frwdfrydig i gymaint o fywyd Cymraeg 
yr ardal ac fe fydd bwlch mawr  iawn ar 
ei hôl. 
 
Dymuniad Da 
Dymunwn yn dda i  Ken Jones wrth iddo  
wella’n dilyn ei lawdriniaeth. Mae’n siwr 
bod Eleri yn nyrs ardderchog. 
   Danfonwn ein dymuniadau da hefyd at 
Mari Elin Waddington wedi iddi hithau 
dderbyn llawdriniaeth yn yr ysbyty yn 
ddiweddar. 
 
Llyfrgell 
Mae’r llyfrgell yn adeilad y Cyngor ar 
Heol Penuel nawr yn agored ar fore 
Gwener â dewis da o lyfrau yno gan 
gynnwys nifer o lyfrau plant a llyfrau 
Cymraeg. 

Sêr y Byd Rygbi 
Llongyfarchiade i Jac Davies, Bron 
Haul, ar gael ei ddewis yn Seren 
ddisgleiria'r gystadleuaeth pan enillodd 
tîm Ysgol Glantaf dwrnament saith bob 
ochor Aberhonddu'n ddiweddar. Hefyd, 
er dim ond yn ddeunaw oed, mae wedi 
cael ei gynnwys dros yr wythnose 
diwetha i brif dîm Pontypridd yn y 
Bencampwriaeth. Da dweud bod dau 
arall o fois Pentyrch yn aelode o dîm 
talentog Ysgol Glantaf - Tomi Booth a 
Regan Price, a'r tîm yn dilyn y 
llwyddiant yn Aberhonddu wedi mynd 
mlân wedyn i ennill twrnament Clifton 
ym Mryste a chystadleuaeth Gorllewin 
Lloeger yn Taunton. Da iawn bois y 
pentre!! (H.Ll.D) 

 
Golff 
Dymunwn yn dda i Bethan Griffith wrth 
iddi ddechre ar ei thymor fel capten y 
menywod yng nghlwb golff Creigiau. 
 
Croeso 
Croeso  i’r Parch Steve Willson, ficer 
newydd Eglwys Sant Catwg, a’i deulu i 
Bentyrch. Dymunwn yn dda iddo yn ei 
weinidogaeth yn yr ardal. 
 
Pigion o’r  
Clwb Rygbi 
Yn ddiweddar ar 
Barc y Dwrlyn 
cynhaliwyd diwrnod 
i ddathlu bywyd cyn 
ganolwr Pentyrch, 
Matty John a fu farw 
o gancr yn greulon o 
gynnar, ag ynte yn 
dal yn ei dridegau 
canol. Cafwyd gêm rhwng rhai o gyn- 
gydchwaraewyr Matty yn y clwb a 
bechgyn oedd yn gweithio gydag e yn y 
gwasanaeth tân a ffrindie eraill; roedd 
gweithgareddau yno i gadw'r plant a'r 
bobl ifanc yn hapus a barbeciw blasus ac 
ambell i ddiod bach i bawb. Daeth torf 
niferus ynghyd, a rhwng y casgliad a 
wnaethpwyd ar y diwrnod a'r un ar 
benwythnos gêm yr Alban, llwyddwyd i 
gasglu £2,000 a gyflwynwyd er cof am 
Matty i gronfa elusen Ysbyty Felindre. 
Roedd yn ddiwrnod arbennig i gofio gŵr 
ifanc hynod o boblogaidd gan bawb. 
(HLLD) 

John Richardson a John Berry - dau o'r 
rhai fu'n gyfrifol am gasglu arian i'r 
gronfa - yn cyflwyno'r siec ar ran y clwb 
i Wayne Griffiths a Huw Ll  Davies - 
dau sy'n llysgenhadon i Felindre. 
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Ysgol Evan James   

Dyma hanes Dewi Prysor yn cerdded 

100 mynydd uchaf Cymru. Yn ogystal â 

chyfarwyddiadau a disgrifiadau taith, 

cyfeirir at enwau, hanes a henebion y 

mynyddoedd, ynghyd ag atgofion a 

gwreiddiau teuluol. Dyfynnir cerddi a 

chaneuon a cheir lluniau anhygoel sy'n 

cynnwys ambell i olygfa annisgwyl a 

welwyd ar y topiau. 

   Mab y mynydd ydi Dewi Prysor ac yn 

y mynyddoedd mae ei le. Yn byw ac yn 

bod yn crwydro'r uchelfannau, mae'n 

gerddwr brwd yn ei ardal enedigol ym 

Meirionnydd ac yn wir, ymhob cwr o 

Gymru a thu hwnt. Mae ganddo gyfoeth 

o wybodaeth am y mynyddoedd, y 

llwybrau a'r creigiau yn ogystal â 

gwybodaeth am darddiad enwau, a 

hanesion am bobl a fu'n byw a gweithio 

ar y mynyddoedd. 

   I Prysor, y copaon yw pulpudau ei 

hunaniaeth, lle mae'r gorwel yn grwn a 

thonnau diddiwedd o dir yn hanes a 

chwedlau i gyd.  

 

Cyhoeddiad : Y Lolfa 

Clawr Caled. Pris: £19.99 

Ail-argraffiad. 

Eisteddfod Ranbarthol yr Urdd 

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion 
fu’n cynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod yr 
Urdd. Roedd y cantorion a’r llefarwyr i 
gyd yn wych.   Hoffem ddymuno pob 
hwyl i Gwenno a Mari a fydd yn 
cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd yn Ninbych wedi iddynt ennill 
cystadleuaeth y ddeuawd. 

 
Dydd y Trwynau Coch 

Diolch yn fawr i Senedd yr ysgol am 
drefnu dydd y Trwynau Coch. 
Gwerthwyd cannoedd o drwynau coch ar 
iard yr ysgol cyn y diwrnod mawr a 
threfnodd y Senedd bod pob disgybl yn 
dod i’r ysgol wedi gwisgo fel arwr. 
Roedd gwisgoedd pob un yn arbennig. 
Diolch i’n disgyblion, rhieni a gofalwyr 
am fod mor hael. 

 
Dydd Gŵyl Dewi ac ymweliad “Pluck 
and Squeeze” 

Cawsom ddiwrnod i’w gofio ar Ddydd 
Gŵyl Dewi eleni. Daeth pob plentyn i’r 
ysgol yn eu gwisg Gymreig neu ddillad 
coch.  Roedd pob un yn smart dros ben. 
Cawsom amser gwych yn ein twmpath 
dawns gyda’r cwmni “Pluck and 
Squeeze”. Roeddem wedi blino’n lân ar 
ddiwedd y twmpath. I goroni’r cyfan, 

aeth ein Llysgenhadon i Farchnad 
Pontypridd i brynu pice ar y maen i 
bawb ac roeddent yn flasus iawn.  
 
Diwrnod y Llyfr 

Roedd Diwrnod y Llyfr yn gyfle i ni 
fwynhau amrywiaeth o weithgareddau a 
gemau darllen. Daeth y plant a’r staff i’r 
ysgol wedi gwisgo fel eu hoff 
gymeriadau o lyfrau.  
 
Ffarwelio â Mrs Hobbs 

Bu’n rhaid ffarwelio â Mrs Hobbs y mis 
hwn. Mae Mrs Hobbs wedi bod yn 
gweithio yn nosbarth Jac y Jwc ac mae 
hi hefyd wedi bod yn dysgu 
dosbarthiadau’r Adran Iau yn ystod 
sesiynau CPA. Hoffem ddiolch yn fawr 
iddi am ei holl waith a dymuno’n dda 
iddi yn ei swydd newydd. 
 
Cystadleuaeth pêl-droed i ysgolion  

Diolch yn fawr i Mrs Foster am drefnu 
cystadleuaeth i ysgolion Rhondda Cynon 
Taf. Roedd yr haul yn gwenu a daeth 
nifer o ysgolion i Bontypridd i gystadlu. 
Aeth dau dîm o’r ysgol ac fe 
chwaraeodd pawb yn wych. Da iawn 
chi.  
 
Sioe “Byw Drwy’r Blits” 

Diolch yn fawr i Anwen Carlisle o’r 
cwmni “Mewn Cymeriad” am ddod i’r 
ysgol i berfformio’r sioe “Byw Drwy’r 

Mr Edwards o “Help for Heroes” 

Blits” i ddosbarthiadau Pwyll a 
Rhiannon, Blodeuwedd a Culhwch ac 
Olwen. Roedd y sioe’n cyd-fynd yn 
berffaith gyda thema’r dosbarthiadau y 
tymor hwn, yr Ail Ryfel Byd. 
Mwynheuodd y plant yn fawr iawn.  

Llyfr i’w Drysori 



 Tafod Elái       Ebrill 2022 9 

“Llwyfan i bawb” yn Eisteddfod  yr 
Urdd Sir Ddinbych 2022  

 
Mae trefnwyr Eisteddfod yr Urdd Sir 
Ddinbych wedi datgelu rhai o’u 
cynlluniau ar gyfer yr Eisteddfod gyntaf 
ers tair blynedd. Ar ôl gorfod gohirio’r 
ŵyl o ganlyniad i Covid-19, cynhelir 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2022 
ar gyrion tref Dinbych rhwng 30 Mai a 4 
Mehefin eleni. Hon yw gŵyl ieuenctid 
deithiol fwyaf Ewrop, sy’n denu dros 
65,000 o gystadleuwyr o bob cwr o 
Gymru yn flynyddol, ynghyd â 100,000 
o ymwelwyr i’r maes. 
   “Llwyfan i bawb” – dim rhagbrofion 
yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
eleni. Mae miloedd o blant a phobl 
ifanc wrthi’n cystadlu mewn dros 220 o 
Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth di-
gynulleidfa dros y gwanwyn, gyda’r 
buddugol ymhob rhanbarth yn cael eu 
gwahodd i gystadlu ar Faes Eisteddfod 
yr Urdd yn Ninbych. Bellach, gall y 
trefnwyr gadarnhau na fydd rhagbrofion 
i’r rheiny sy’n cyrraedd y rownd 
derfynol yn Ninbych er mwyn sicrhau 
bod pawb yn cael y profiad o gystadlu ar 
brif lwyfan yr Urdd. Ac o ganlyniad, nid 
dim ond un Pafiliwn fydd ar faes yr 
Eisteddfod, ond tri. 
   Tocynnau mynediad i’r Maes yn rhad 
ac am ddim – bellach ar gael i’w 
harchebu. Daeth cadarnhad ym mis 
Rhagfyr 2021 bod yr Urdd yn derbyn 
£527,000 o gyllid gan Lywodraeth 
Cymru, er mwyn agor y drysau a 
chynnig mynediad am ddim i bawb i 
Eisteddfod yr Urdd 2022, ym mlwyddyn 
canmlwyddiant y mudiad. Mae 
tocynnau’r ŵyl bellach ar gael i’w 
harchebu drwy wefan Eisteddfod yr 
Urdd (www.urdd.cymru/tocynnau) ac 
eleni maent yn cynnig mwy nag erioed 
gyda mynediad i’r cystadlu, Gŵyl 
Triban, sioeau a holl adloniant y Maes 
yn rhan o’r tocyn. 
   Gŵyl Triban – aduniad mwya’r 
ganrif. Am y tro cyntaf erioed, ac i 
ddathlu’r gorau o gerddoriaeth a 
diwylliant cyfoes Cymru, cynhelir gŵyl 
o fewn gŵyl ar Faes Eisteddfod yr Urdd 
eleni. Dyma fydd “aduniad mwyaf y 
Ganrif” gyda gwahoddiad i holl aelodau, 
cyn-aelodau a ffrindiau’r Urdd ymuno 
yn y dathlu. Mi fydd mynediad i Triban 
(2-4 Mehefin) yn rhad ac am ddim ac yn 
gynwysedig yn y tocyn i faes yr 
Eisteddfod. Bydd yr ŵyl yn cynnig 
gwledd o fwyd a diod, cyfle i hel 
atgofion ynghyd â pherfformiadau gan 
Eden, Gwilym, Eädyth, Tara Bandito, 
N’Famady Kouyaté a llawer mwy.  
 

Brwdfrydedd a Pharodrwydd 

gan Rob Evans 

 

Mae’r gwanwyn ar y trothwy ac yn amser 
i ni dynnu’r dodrefn ardd allan o’r sied. A 
fyddan nhw’n gwneud y tro am flwyddyn 
arall tybed? Hawdd iawn yw cael dodrefn 
newydd cyn belled â bod arian yn y banc. 
Ond mae rhai pethau gwerthfawr sy’ 
ddim ar gael ar y stryd fawr. Beth am ein 
hiaith annwyl? Beth sydd yn mynd 
ymlaen yn eich cymuned chi? Ydy’r 
capeli a’r eglwysi yn llawn bob dydd Sul? 
Beth am eich cymdeithasau? Taflwch 
eich meddwl yn ôl at ddyddiau eich 
plentyndod, ac ydy’r Gymraeg mor gryf 
erbyn hyn? Na, mae popeth wedi newid. 
Mae’r Gymraeg dan fygythiad. 
   Ond does dim rhaid i ni boeni achos 
erbyn 2050 bydd miliwn o siaradwyr 
Cymraeg yn ein gwlad. Gwir? Dim ond 
os ydym yn barod i droi’r sefyllfa. Rŵan - 
nid yfory, ond rŵan!  
   Ddydd Sadwrn olaf mis Chwefror roedd 
Cymdeithas Edward Llwyd yn cerdded yn 
ardal Cefn Onn ar gyrion Caerdydd. 
Roedd 22 ar y daith ac 8 ohonyn nhw’n 
ddysgwyr. Meddyliwch am hynny, roedd 
cael y dysgwyr efo ni wedi golygu bod 
ein nifer wedi chwyddo 50%. Doedden 
nhw ddim yn cerdded ar wahân chwaith, 
roedden ni i gyd yn sgwrsio’n hawdd 
efo’n gilydd. Peth pwysig arall i’w nodi 
yw eu bod nhw i gyd yn iau na ni. Mae 
hynny’n bwysig er mwyn sicrhau dyfodol 
i’n cymdeithas, nid bod dyfodol 
Cymdeithas Edward Llwyd mewn peryg 
o gwbl, wrth gwrs. 
   Roedd pawb wedi elwa, roedd ein nifer 
wedi chwyddo o 14 i 22 ac roedd 8 o 
ddysgwyr wedi cael diwrnod o siarad yn 
naturiol efo ffrindiau newydd. Roedd 
pawb wrth eu boddau! Gyrrais adref efo 
gwên fawr ar fy wyneb. A’r bore wedyn 
ces i neges oddi wrth un o’r dysgwyr i 
ddweud faint oedd hi wedi mwynhau’r 
daith a pha mor gyfeillgar oedd pawb. 
   Mae dysgwyr mewn dosbarthiadau nos 
trwy Gymru gyfan, ac maen nhw’n 
hawdd i gyrraedd, does dim ond rhaid i 
chi gael gair efo’ch tiwtor lleol. Os nad 
yw dysgwyr yn cyrraedd ein cymdeithas 
erbyn diwedd eu cyrsiau byddan nhw ar 
goll i’r iaith.  Fel unigolyn gallwch chi 
baru efo un ohonyn nhw, neu fel 
cymdeithas gallwch chi roi gwahoddiad 
i’ch cylch. Un peth y byddwch yn sylwi 
yn fuan yw pa mor frwdfrydig ydyn nhw 
a pha mor barod maen nhw i gyfrannu. 
Mae ein cymunedau yn dioddef a’r 
pwysau ar yr iaith yn cynyddu. Os allwn 
ni gael hanner o’r dysgwyr i mewn i’n 
cymdeithas, a gwneud hynny bob 
blwyddyn gallwn ni ddatrys problem yr 
iaith yn fuan iawn. 
   Am fwy o wybodaeth am y cynllun paru 
cysylltwch â 
helen.prosser@dysgucymraeg.cymru 

Mae'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu 
wedi cefnogi cais cynllunio Cyngor 
Rhonda Cynon Taf i adeiladu pont droed 
newydd yn Castle Inn yn Nhrefforest. 
Bydd y bont newydd yn golygu y bydd 
modd croesi Afon Taf eto a bydd yn 
lleihau risg llifogydd yno. 
   Mae pont droed Castle Inn yn ymestyn 
dros Afon Taf rhwng Stryd yr Afon yn 
Nhrefforest a Heol Caerdydd yng Nglyn-
taf ac yn cysylltu'r B4595 a’r A4054. 
Roedd difrod gwael i'r bont yn ystod 
Storm Ciara a Storm Dennis (mis 
Chwefror 2020) ac mae wedi parhau ar 
gau ers hynny er mwyn sicrhau 
diogelwch y cyhoedd. 

   Mae'r cais cynllunio yn rhan o gyfres o 
fesurau sydd â'r nod o fynd i'r afael â'r 
risg barhaus o lifogydd yn y lleoliad 
yma, a'i gwella. Ar ôl y stormydd, daeth 
Adroddiad Modelu Llifogydd Llinell 
Sylfaen i'r casgliad fod y bont wedi 
cyfrannu at lifogydd gan ei bod yn 
cyfyngu ar lif yr afon yn y lleoliad. 
   Cafodd cais ei gyflwyno i 
Gyfarwyddiaeth Cynllunio Llywodraeth 
Cymru am Ganiatâd Adeilad Rhestredig 
i ddymchwel y  bont er mwyn lleihau 
risg llifogydd yn lleol. Mae'r 
Gyfarwyddiaeth wedi ymgynghori â 
Cadw, sef asiantaeth Llywodraeth 
Cymru sy'n gyfrifol am gadwraeth 
adeiladau a henebion Cymru. 
   Yn ôl un o arolygwyr Cadw, mae'r 
gwaith dymchwel arfaethedig wedi'i 
gyfiawnhau. Byddai’r cynnig i adeiladu 
pont newydd yn gwella nodweddion llif 
yr afon yn fawr er budd y gymuned, a ni 
fyddai’n effeithio’n sylweddol ar Ardal 
Gadwraeth Sgwâr y Castell. Wrth 
ystyried asesiad Cadw, cymeradwyodd y 
Gyfarwyddiaeth y cais i ddymchwel y 
bont. 
   Bwriad y Cyngor yw codi pont un bwa 
newydd a seilwaith cysylltiedig. Mae 
hyn yn cynnwys gosod rhan newydd yn 
y wal gynnal ar Heol Caerdydd. Byddai'n 
cael ei haddasu gan adeiladu wal fer er 
mwyn lliniaru risg llifogydd ymhellach. 
   Byddai'r bont ei hun yn cael ei 
hadeiladu gan ddefnyddio dur gwag ac 
yn ymestyn dros tua 35.1 metr. Byddai 
pibell garthffos fudr Dŵr Cymru o dan y 
strwythur hefyd. Byddai modd i 
gerddwyr a beicwyr ddefnyddio'r bont 
3.5 metr, a bydd canllawiau ar y naill 
ochr a'r llall, yn ogystal ag arwyneb 
gwrthlithro. 

Pont Droed Newydd 

http://www.urdd.cymru/tocynnau
mailto:helen.prosser@dysgucymraeg.cymru
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Ysgol Creigiau 

Eisteddfod Ysgol 
Ar Fawrth y 1af dathlon ni Ddydd Gŵyl 
Dewi drwy gynnal Eisteddfod dros Teams. 
Cafodd y disgyblion gyfle i berfformio cân 
neu gerdd gyda'u ffrindiau dosbarth. Yn 
ogystal â hyn gwobrwywyd  disgyblion o 
bob dosbarth am ddarnau o waith celf a 
gwaith llythrennedd. Cawsom ddiwrnod i’r 
brenin ac ar ôl brwydr galed, Gwrgant 
oedd yn fuddugol. Diolch i’r disgyblion i 
gyd am eu hagwedd brwdfrydig drwy 
gydol y dydd ac am ddangos cefnogaeth 
i’w gilydd a dathlu llwyddiant eu ffrindiau. 
Gwych iawn yn wir. 
  
Diwrnod y Llyfr 
Cawsom lawer o hwyl yn yr ysgol yn 
dathlu Diwrnod y Llyfr. Bu pawb yn hynod 
o brysur yn gwneud gweithgareddau 
diddorol trwy gydol y dydd. Roedd ystod o 
gymeriadau o Harry Potter i dywysogesau 
prydferth. Roedd pawb yn edrych yn 
fendigedig! 

Diawled Caerdydd a ‘Think Air’ 
Brynhawn Iau, 3ydd o Fawrth, ymwelodd 
pedwar aelod o Diawled Caerdydd a 
chynrychiolydd o 'Think Air' â'r ysgol. 
Buont yn siarad â disgyblion CA2 am 
ansawdd aer a sut y gall amlygiad i lefelau 
uchel o garbon deuocsid (CO2) o dan do 
effeithio ar ein hiechyd. Esboniodd y 
chwaraewyr sut mae hyn yn effeithio 
arnynt pan fyddant yn chwarae a'r hyn y 
gallwn ei wneud i wella ein hinsawdd. 
Daeth y Diawled ag ychydig o offer gyda 

nhw a chafodd ambell i ddisgybl gyfle i’w 
gwisgo! Cynhaliodd y chwaraewyr sesiwn 
holi ac ateb ac ymatebodd y disgyblion yn 
wych. Mwynheuodd y disgyblion y profiad 
yn fawr. 
 
Apêl Argyfwng Wcráin y Groes Goch 
Brydeinig 
Yn ystod cyfarfod o'n Cyngor Ysgol, 
mynegodd pob aelod eu dymuniad i 
ddangos cefnogaeth i gymuned Wcráin 
wrth iddynt wynebu'r argyfwng dyngarol 
mwyaf yn Ewrop ers degawdau. Felly, 
ddydd Gwener, Mawrth 11eg, gwisgodd y 
disgyblion a staff eitemau o ddillad glas a 
melyn i'r ysgol a dod â chyfraniad i Apêl 
Argyfwng y Groes Goch Brydeinig. Codon 
ni £1128.50 - diolch yn fawr iawn i bawb 
am eu haelioni a chefnogaeth. 

 
Strategaeth Gwastarff Cymru 
Yn ddiweddar ymwelodd Alex a Danielle o 
‘Strategaeth Gwastraff Cymru’ â'r ysgol. 
Bu’r ddau yn siarad â disgyblion Dosbarth 
3 a Class 3 am bwysigrwydd ailgylchu. 
Esbonion nhw beth sy’n digwydd ar ôl i ni 
daflu can i’r bag ailgylchu a bu’r 
disgyblion yn trafod pa bethau sy’n gallu 
cael eu hailgylchu a pha rai nad ydy hi’n 
bosibl eu hailgylchu. Cynhaliwyd sesiwn 
holi ac ateb ac ymatebodd y disgyblion yn 
wych. Mwynheuodd y disgyblion y profiad 
yn fawr, yn enwedig y gêm ar ddiwedd y 
sesiwn. 
  
Diwrnod Trwyn Coch 
Cawsom lawer o hwyl yn yr ysgol wrth i ni 
ddathlu Diwrnod Trwyn Coch. Roedd y 
disgyblion (a rhai aelodau staff) yn edrych 
yn wych yn eu gwisg Archarwyr. Cawsom 
amrywiaeth o Archarwyr - o Superman, 
Superwoman a Batman i nyrsys a 
meddygon y GIG a hyd yn oed ychydig o 
athrawon! Gwerthon ni drwynau coch yn 
yr ysgol a gofynnon ni am gyfraniad bach 
ar y diwrnod. Casglon ni £1004 - gwych!  
  

Eisteddfod Gylch yr Urdd 
Ddydd Sadwrn, 12fed o Fawrth,  bu 40 o’n 
disgyblion yn cystadlu’n frwd yn yr 
Eisteddfod Gylch yn Ysgol Plasmawr. 
Cystadlon nhw mewn cystadlaethau canu a 
llefaru, iaith gyntaf ac ail-iaith. Cawsom 
ddiwrnod hynod o lwyddiannus. Cawsom 3 
cyntaf - Gwen (Dosbarth 2), Bethan (Class 
3) a Bea (Class 6); 4 ail - Fflur (Dosbarth 
2), Mali (Dosbarth 6), Elis (Class 4) a 
Ffion (Class 6); a 2 drydydd - Isaac (Class 
4) a Molly (Class 6). 
   Rydym yn hynod falch o bawb a 
gystadlodd. Bydd y canlynol yn 
cynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod Sir 
ddydd Sadwrn 2il Ebrill: Gwen (Dosbarth 
2), Bethan (Class 3), Bea (Class 6), Parti 
Llefaru Iaith Gyntaf, Parti Llefaru i 
Ddysgwyr, 2 Ymgom i Ddysgwyr, Ymgom 
Iaith Gyntaf a Pharti Unsain Iaith Gyntaf. 
Pob lwc i bawb!  
  
Gwersi Nofio 
Bob prynhawn am bythefnos bu disgyblion 
Blwyddyn 5 yn ymweld â Chanolfan 
Hamdden y Tyllgoed i gael gwersi nofio. 
Roedd eu hymddygiad a'u hagwedd yn 
ystod y pythefnos yn eithriadol. Cawsom 
bobl o’r gymuned yn cysylltu â'r ysgol i'w 
llongyfarch ar eu hymddygiad a'u cwrteisi - 
rhagorol Blwyddyn 5. Rydyn ni'n falch 
iawn o bob un ohonoch chi. Roedd pob un 
wedi gwella eu sgiliau nofio yn ystod y 
sesiynau - da iawn Blwyddyn 5! 
 

Ailgylchu yn Indonesia 
Yn ddiweddar daeth Heledd Jones, un o'n 
rhieni, i'r ysgol. Mae Heledd yn gweithio 
gydag elusen o'r enw CLEAR ac yn 
cefnogi ymdrechion i wella ailgylchu yn 
Indonesia. Bu'n siarad â disgyblion 
Dosbarth 3 a Class 3 am bwysigrwydd 
ailgylchu ac esboniodd sut mae Indonesia 
yn cymharu â Chymru. Gwyliodd y 
disgyblion gyflwyniad Pŵer Bwynt a chlip 
byr o fywyd yn Indonesia. Cynhaliwyd 
sesiwn cwestiwn ac ateb ar y diwedd a 
mwynheuodd y disgyblion yr ymweliad yn 
fawr. Diolch enfawr i Heledd am rannu ei 
phrofiadau gyda ni. 
  

Dosbarth Derbyn 

Dosbarth 4 

Dosbarth 3 yn dangos cefnogaeth i Wcráin 

Cystadleuwyr yr Eisteddod Gylch 

Dosbarth 5 gyda'u Tystysgrifau Nofio 
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Ysgol Pont Siôn Norton Merched y Wawr  
Cangen y Garth 

 
Mor, mor braf cael ymgynnull yn y 

cnawd y tro hwn! A hynny yn Lolfa braf 

y Clwb Rygbi ym Mhentyrch ar 

wahoddiad cynnes Trish - Rheolwraig 

newydd y Clwb.  

   Cyfarfod p'nawn oedd hwn - p'nawn 

Mercher, yr 16eg o 

Fawrth a daeth criw 

bach da ynghyd i 

wrando ar Gwenfil yn 

talu teyrnged gynnes i 

aelod gwerthfawr, 

ffyddlon a gweithgar a 

gollsom y mis hwn, sef 

Carol Williams. Bu 

Carol yno ers y 

cychwyn, yn frwd dros 

yr achos, ac fe ddaliodd bob un swydd o 

fewn y Gangen gan wneud ei gwaith 

gyda graen wastad. Byddwn oll yn ei 

cholli'n arw. Diolch Penri, Llio ac Awen 

am daro mewn.  

   Ein siaradwraig 

wadd oedd Menna 

Thomas. A testun ei 

sgwrs 'Alawon 

Gwerin Morgannwg'. 

Wel, am sgwrs ddifyr! 

Bu Menna yn pori'n 

ddyfn yng 

nghasgliadau Phyllis a 

Mered dros y 

blynyddoedd diwetha 

gan ddod o hyd i drysorau! Eglurodd bod 

y caneuon gwerin yn syrthio i dri 

chategori yn fras - sef y caneuon hynny 

sy' wedi eu priodi ag alawon penodol, 

caneuon sy' ar fesurau y gellir eu canu ar 

alawon poblogaidd ac yna y caneuon/

penillion sy'- wel, jyst yn cynnig geiriau! 

Gall y caneuon/penillion/baledi 

hyrwyddo themâu mor amrywiol â serch 

a chariad, hela, galar, ymffrost, amaeth, . 

. . cymaint, nas cofiaf! Beth oedd yn braf 

oedd bod y rhan fwyaf o'r enghreifftiau y 

cyfeiriodd Menna atynt ar lafar ac ar gân 

yn hollol newydd a dieithr i bawb 

ohonom! Fe ddysgom gymaint! Hanes 

Tomi - a'i drosedd! Hanes fferm 

Castella'! Hanes yr helgwn! A be' 

dybiech chi yw arwyddocad 'Saethu'r 

Golomen Wen yn y Parlwr Purlan'? 'Dw 

i'n deud dim! Ond mae'n gân reit 'edgy'! 

i ddyfynnu Menna!  

   Diolch Menna am awr hynod 

ddiddorol ac addysgiadol! Difyr i bawb 

ddaeth ynghyd i fwynhau'r p'nawn a 

diolch i Trish a'i gŵr am y te p'nawn 

hyfryd - y cacs - a'r raffl! 

Llongyfarchiadau mawr i'r enillwyr - 

Siân Pickard, Loreen Williams a Jen 

Taylor! Gyda lwc cawn gyfarfod neu 

ddau arall yn y Clwb Rygbi yn y 

misoedd nesa! Gwyliwch y gofod!  

Buddug 

Fore Iau, 24ain o Fawrth, cafodd 
disgyblion Blwyddyn 3 a 4 fwynhad mawr 
wrth iddynt wylio sioe ‘Buddug’ gan y 
cwmni ‘Mewn Cymeriad’ yn neuadd yr 
ysgol. Cawsant hanes Buddug, Brenhines 
Iceni Prydain a’r brwydro ffyrnig rhwng y 
Celtiaid a’r Rhufeiniaid. Cafodd y 
disgyblion gyfle i wisgo i fyny a bod yn 
rhan o’r perfformiad. Am hwyl! 

Ymweld â Renishaw 
Ddydd Llun, 21ain o Fawrth, fe ymwelodd 
disgyblion Dosbarth 6 â Renishaw. 
Cawsant gyfle i ddylunio olwynion y 
byddant yn eu defnyddio i greu car modur 
yn yr ysgol. Defnyddion nhw eu sgiliau 
codio i symud car o amgylch trac. 
Mwynheuon nhw’r profiadau'n fawr.  

Mwynhau Sioe Buddug! 

Ysgol Creigiau (Parhad) 

Dosbarth 2 yn meddwl am eraill 

Trwynau Coch 
Diolch i bawb am gefnogi dydd trwynau 
coch eleni - roedd yr Ysgol wedi newid 
o wyrdd i goch am y dydd! Roedd y 
plant wrth eu boddau yn cael hwyl wrth 
godi arian ar gyfer achos da. 
 
Dydd y Llyfr  
Daeth plant y Cyfnod Sylfaen â’u hoff 
lyfrau i mewn i ddangos i’r dosbarth a 
bu’r Adran Iau yn siarad am eu hoff 
lyfrau. Cafwyd trafodaethau brwd wrth 
geisio perswadio gwerthu eu hoff lyfr i 
weddill y dosbarth! 

Awdur yn ymweld 
Cafodd yr Adran Iau ddiwrnod gwerth 
chweil pan ddaeth yr awdur Elidir Jones 
i siarad gyda nhw ar ddiwrnod y llyfr. 
Diolch yn fawr am syniadau a’r sgwrs! 

Dydd Gŵyl Dewi  
Roedd yn hyfryd gallu cynnal cyngerdd 
Gŵyl Ddewi dros Google Meet eleni 
gyda chanu arbennig gan bob dosbarth. 
Gwobrwywyd lluniau, straeon a cherddi 
pob dosbarth ac uchafbwynt y dydd oedd 
cadeirio Llenor y Flwyddyn - Lloyd 
Chalk o flwyddyn 6. Llongyfarchiadau 
mawr i ti! 
 

Band yn y Stand  
Anrhydedd mawr i’r côr oedd cael eu 
gwahodd i fod yn rhan o ddathliad Dydd 
Gŵyl Dewi ym Mharc Coffa 
Ynysangharad. Roedd yn hyfryd clywed 
y côr yn perfformio unwaith eto. 
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O DAN YR WYNEB 
 

Martin Huws sy’n holi Rhys Dafis, 
golygydd Inc yr Awen a’r Cread, cyfrol 
newydd o gerddi ‘wedi eu hysbrydoli 

gan fyd natur a’i berthynas â’r 
ddynoliaeth heddiw’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ble rydych chi'n dod?  
Cefais fy ngeni yn Rheged (yr Hen Ogledd) 
a’m magu yn Llansannan yng nghesail 
Mynydd Hiraethog rhwng dyffrynnoedd 
Conwy a Chlwyd.  
 
Ble  rydych chi'n byw nawr?  
Rwy’n ôl yn byw yn Llansannan ers degawd 
bellach, yn yr un tŷ â phan briododd Sheila a 
finne yn 1980 cyn symud i dde Ceredigion 
ac yna Creigiau am dros 20 mlynedd.  
 
Beth yw eich gwaith?  
Mi wnes i ymddeol bedair blynedd yn ôl, 
ond rhywsut rwy’n dal yn brysur dros ben! 
Doeth ydy’r wireb ‘sut ar y ddaear oeddwn 
i’n cael amser i weithio gynt?’  
 
Pa waith arall ydych chi’n gwneud neu 
wedi ei wneud?  
Mi wnes i gymhwyso fel syrfëwr a phrisiwr 
a rheolwr stadol, gan ddefnyddio’r sgiliau 
hynny yn bennaf ym maes tai cymdeithasol. 
Ond hefyd treuliais gyfnod gyda’r Bwrdd 
Iaith a Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo 
defnydd y Gymraeg. 
  
Wnaethoch chi fwynhau eich addysg?  
Do, y rhan fwyaf. Ac mae rhywun yn dal i 
ddysgu bob dydd! 
 
Pwy oedd a phwy yw’r dylanwadau mwya 
arnoch chi’n llenyddol?  
Cefais fy nghodi mewn ardal lle roedd y 
‘pethe’ yn fyw o nghwmpas, ond heb eu 
gwerthfawrogi na sylweddoli eu dylanwad 
arna’ i nes mynd i Lerpwl i’r coleg. Yno, yn 
y dieithrwch Seisnig, wrth yfed dŵr 
Tryweryn, roedd cyfrolau fel Cerddi’r 
Cywilydd yn cyfri llawer, yn ysbrydoliaeth. 
Cefais fy hun yn meistroli’r gynghanedd ac 
yn llunio cerddi, a hynny mae’n siŵr fel 
rhyw ffordd o herio’r lle, a chlosio at y 
mynyddoedd a welwn draw i’r gorllewin 
dros afon Merswy. Mae’r profiad hwnnw 
wedi dylanwadu arna’ i gydol fy oes. Rwy’n 
ddiolchgar i Lerpwl am fy sodro.   
 
Pa lyfrau ydych chi wedi eu hysgrifennu 
neu wedi cyfrannu atyn nhw o’r blaen?  
Dydw i heb gyhoeddi cyfrol fy hun o’r 
blaen, ond mae rhai o’m cerddi wedi eu 
cynnwys mewn casgliadau yn ogystal â 
chylchgronau a thebyg dros y blynyddoedd. 
Dwy o’r cerddi cyntaf mewn cyfrol oedd fy 
nghywyddau ‘Geni’ (i eni oen bach) a ‘Glas 
y Dorlan,’ y ddwy yn tarddu o’r syndod ynof 
ers yn blentyn at ryfeddod y Greadigaeth. 

O ble daeth y syniad am y gyfrol newydd?  
Er bod beirdd Cymru wedi canu yn 
doreithiog am agweddau o fyd natur dros y 
blynyddoedd, doedd dim cyfrol i grynhoi 
rhyfeddod esblygiad y Greadigaeth o’n 
cwmpas. At hyn, mewn cyfnod pan ddown 
yn gynyddol ymwybodol o’r peryglon i 
gymaint o rywogaethau, gan gynnwys y 
ddynoliaeth, a’r difrod a wnawn i’n planed, 
cawn ein hunain yn ail-glosio at gyfoeth 
natur. Mae’n amserol cyhoeddi cyfrol fel 
hon. 
 
Beth oedd y meini prawf wrth ddewis y 
cerddi?  
Cynllun y gyfrol ydy rhoi drych cynnil o 
esblygiad bywyd ar y ddaear a’i berthynas â 
ni. Chwiliais am gerddi, a chomisiynais 
gerddi newydd, sy’n cyfrannu gyda’i gilydd 
at hynny. Yn ogystal â chanu’n 
uniongyrchol am yr harddwch a’r rhyfeddod, 
mae ynddi gerddi sy’n cyfleu cymeriad a 
phrofiadau dynoliaeth drwy ddelweddau 
natur.  
   Cawn flas o’r her i oroesi sy’n rhan o 
gadwyn bywyd, a gwelwn ein hunain fel 
Cymry ym mhrofiad anodd rhai o’r 
rhywogaethau, megis y griafolen a’r wiwer 
goch. Tra’n trysori cyfoeth a harddwch y 
byd o’n cwmpas, onid awn ni ati bob gafael 
i’w reibio a’i lygru a pheryglu ei hinsawdd? 
At hyn, roeddwn am amrywiaeth o fesurau, 
am sicrhau bod at hanner y cerddi comisiwn 
gan ferched, am amrywiaeth daearyddol o 
ran y beirdd a’r lluniau, ac am rywfaint o 
hiwmor yn ogystal â difrifoldeb. Prynwch y 
gyfrol i weld os gwnes i lwyddo! 
 
Oes gennych chi hoff gerdd yn y gyfrol? 
Pam?  
Nac oes. Mae pob un yn gyfraniad 
ardderchog at ddweud stori’r gyfrol gyda’i 
gilydd. 
 
Mae ‘na draddodiad hir o gerddi natur yn 
y Gymraeg. Pam?  
Dydy rhyfeddod y Greadigaeth ddim yn 
pylu. Mae’n dal ein hanadl ac yn fraich 
amdanom, ac yn siŵr o ysbrydoli beirdd o 
genhedlaeth i genhedlaeth. 
 
Sut mae’r lluniau’n cyfoethogi’r gyfrol?   
Bu chwilio hir am lun fyddai’n gymar i bob 
cerdd. Mae priodi llun â cherdd yn gallu 
creu cyfuniad sy’n dyrchafu’r ddau, a heb 
os, mae enghreifftiau felly ynddi. Fwy nag 
unwaith, mi ddewisodd llun ba gerdd i’w 
chynnwys yn y pendraw. Fel dwedaf yn y 
cyflwyniad i’r gyfrol, ‘mae lluniau mewn 
barddoniaeth, ac mae barddoniaeth hefyd 
mewn lluniau’. 
 
Beth sy’n gwneud cerdd gofiadwy?  
Mae hyn yn ddirgelwch o hyd i feirdd a 
myfyrwyr barddoniaeth. Mi hoffwn wybod y 
gyfrinach! Mae’n debyg bod natur wedi rhoi 
cynhwysyn yn ein geneteg fel bod geiriau’n 

gallu cyffroi’r meddwl a meddwi’r galon!  
 
Beth yw eich barn am gyflwr 
barddoniaeth Gymraeg?  
Mae’n mynd drwy gyfnod llewyrchus ar hyn 
o bryd. Da gweld cynifer o ferched erbyn 
hyn yn arfer y grefft a chael llwyfan i rannu 
eu hawen. Mae’n cyfoethogi ein traddodiad 
llenyddol a rhoi drych lletach i ni weld ein 
wyneb ynddo. 
 
Beth yw rôl bardd yn y Gymru gyfoes?  
Canu i fynegi â fflam yr hyn sy’n bwysig 
inni fel cenedl ac fel dinasyddion y byd. 
 
Beth yw rôl y gynghanedd?  
Mae’r gynghanedd yn rhan unigryw o’n 
traddodiad ers canrifoedd. Ond nid trysor o’r 
gorffennol i’w edmygu mewn amgueddfa 
ydy hi ond cyfrwng byw a grymus sy’n cael 
ei ddefnyddio bob dydd i gyfleu profiad a 
safbwynt y Gymru fodern. 
 
Pwy yw eich hoff fardd? Pam?  
Gerallt Lloyd Owen oherwydd bod cynifer 
o’i gerddi yn mynegi yn union beth oedd a 
sydd yn ein meddyliau a’n calonnau fel 
Cymry gwlatgar, ac oherwydd ei fod yn ben 
crefftwr y farddoniaeth gaeth.  
 
Pa gyngor fyddech chi’n rhoi i fardd 
ifanc?  
‘Rhwbia eiriau yn ei gilydd, ac fe weli 
sbarc.’ 
 
Beth oedd y cyngor gorau gawsoch chi?  
Beth bynnag wnei di, gwna dy orau. 
 
Beth yw eich hoff bryd bwyd?   
Rwy’n hoffi brecwast, cinio, te a swper! 
Dydy o ddim yn PC bellach (nag yn llesol i 
fyd natur chwaith!), ond fel mab ffarm (sy’n 
byw mewn cymuned amaethyddol), heno mi 
hoffwn stecen syrlwyn dyner lled goch, os 
gwelwch yn dda, efo nionod a garlleg a 
phupur rhost, madarch, tomato, pys, a 
sglodion panas mewn olew llysieuol – a 
gwydraid o win coch cynnes. 
 
Beth yw eich hoff weithgareddau amser 
hamdden?  
Yn ogystal â mwydo’n y byd llenyddol 
Cymraeg, rwy’n mwynhau cerdded yng 
nghwmni natur, mynydda, garddio a chanu, 
a chefnogi gweithgaredd sy’n gwarchod a 
hybu ein hunaniaeth Gymreig. Gwasgwyd y 
bwriad i deithio gan yr haint, ond ‘hei lwc’ y 
daw’r cyfle eto yn fuan. 
 
Yn y gyfrol mae hen ffefrynnau fel ‘Y 
Llwynog’ gan R Williams Parry, a thoreth o 
gerddi newydd beirdd o fri sy’n disgrifio 
pryfed, adar, anifeiliaid, blodau a 
phlanhigion. 
   Ymysg y 60 o gerddi ceir comisiynau 
newydd Annes Glynn, Anni Llŷn, Anwen 
Pierce, Ceri Wyn Jones, Christine James, 
Cynan Jones, Dafydd John Pritchard, Huw 
Erith, Idris Reynolds, Ieuan Wyn, Iwan 
Rhys, Jim Parc Nest, Llio Maddocks, Lowri 
Lloyd, Manon Awst, Mari George, Mererid 
Hopwood, Osian Rhys Jones, Rhys Iorwerth 
a Sian Northey. 
   Ymhlith y ffotograffwyr mae Iestyn 
Hughes, Gerallt Pennant, Janet Baxter. 
Tanwen Haf sy wedi dylunio’r gyfrol.  
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LLANTRISANT 
PONTYCLUN 

MEISGYN 

Inc yr Awen  
a’r Cread 

Cerddi Byd Natur  
Cerddi a  f fotograffau  

Golygydd: Rhys Dafis 
 
Hwrê, mae hi’n wanwyn! Ac i ddathlu 
hynny mae gan Gyhoeddiadau Barddas 
gyfrol newydd sbon i chi!  
   Ydych chi’n hoffi gweld yr arwyddion 
cyntaf o wanwyn? Y cynffonnau ŵyn 
bach ar ganghennau’r coed, neu gân ddi-
baid yr adar? Maent oll yn cael sylw yn y 
gyfrol hardd, glawr caled hon. Yn 
gyfuniad perffaith o gerdd a llun i 
ddarlunio byd natur, mae’r gyfrol wedi ei 
rhannu’n wyth adran gyda phob un yn 
canolbwyntio ar agweddau gwahanol o 
fywyd ar y ddaear – o blanhigion ac 
anifeiliaid i berthynas y ddynoliaeth â 
natur.  
   Mae yma hen ffefrynnau, megis ‘Y 
Llwynog’ gan R. Williams Parry, ymysg 
toreth o gerddi newydd sbon gan feirdd o 
fri sy’n disgrifio pryfaid, adar, anifeiliad, 
blodau a phlanhigion, ynghyd â’r hyn 
sy’n digwydd i natur o’n cwmpas yn sgil 
yr argyfwng newid hinsawdd. Mae’r 
gyfrol hefyd wedi ei chynllunio’n ofalus 
fel bod y cerddi’n ddrych cynnil o 
ryfeddod y Greadigaeth ac esblygyiad 
bywyd ar y ddaear, gan ddilyn stori’r 
Creu o’r dechrau un.  
   Mae yma gerddi dirdynnol a hiraethus, 
cerddi sy’n procio ac yn herio ac ambell i 
gerdd ddoniol hefyd (megis ‘Madarch’ 
gan ddau sy’n galw eu hunain yn 
‘Goblyn Bach a’r Pwca Drwg’!).  
   Mae i bob cerdd lun lliwgar o ansawdd 
uchel sy’n dod â’r gerdd yn fyw i’r 
darllenydd. Maent yn ffotograffau wedi 
eu tynnu gan sawl ffotograffydd 

gwahanol, yn eu plith, Iestyn Hughes, 
Gerallt Pennant, Janet Baxter ac ambell 
un arall sy’n arbenigo mewn dal 
rhyfeddod byd natur ar gamera. Mae’r 
diwyg hefyd yn hynod o drawiadol – yn 
gyfrol clawr caled o safon ac wedi ei 
dylunio’n grefftus gan Tanwen Haf.  
   Bardd o Lansannan yw Rhys Dafis. 
Mae’n golofnydd rheolaidd i’r 
cylchgrawn Barddas, yn athro barddol ac 
wedi byw mewn gwahanol rannau o 
Gymru, cyn dychwelyd i’w fro enedigol 
ym Mro Aled. Mae ganddo ddiddordeb 
brwd mewn byd natur a chyfuniad o 
hynny a’i ddiddordeb mewn 
barddoniaeth wnaeth ei ysgogi i roi’r 
gyfrol hon at ei gilydd. 
Inc yr Awen a’r Cread 

Golygydd: Rhys Dafis 

Cyhoeddiadau barddas   £10.95 
9781911584551 

Gohebydd y mis: Dafydd Roberts 

Cludo Offer Meddygol i Wcráin 

Ddechrau Mawrth aeth gŵr dewr o’r 

ardal ar daith ddyngarol i Wcráin. 
Gyrrodd Simon Bradely, Llantrisant, 
gyda chyfaill iddo, ar draws cyfandir 

Ewrop mewn fan gyda llwyth o gyfarpar 
meddygol. Cafodd criw bach y syniad 

ryw wythnos ynghynt wrth weld yr 
adroddiadau am y sefyllfa yn y wlad. 

Agorwyd cronfa ar y we ganddynt i godi 
arian, ac fe drefnwyd y daith mewn byr o 
amser. Gyrrodd y ddau 1890 milltir dros 

32 awr i gyraedd tref Siret, sydd ar y ffin 
rhwng Romania ac Wcráin. Yno, 

trosglwyddwyd y cyfarpar i Adran 
Iechyd Wcráin. Wedi ychydig amser yn 

unig yno, gyrrodd y ddau yn ôl, a 
chyrraedd Cymru 36 awr yn 

ddiweddarach. Aethon nhw â 150 o 
becynnau trawma meddygol, ond mae 
bwriad gan y criw godi hyd at chwedeg 

mil o bunoedd ac o bosib deithiau 
pellach. Mae modd cyfrannu o hyd ar eu 

tudalen Just giving: https://
www.justgiving.com/crowdfunding/

nicola-crossland-2 
 
Croeso nôl i Gymru 

Croeso nôl i Nia Price sydd wedi 

dychwelyd i Portreve Close am gyfnod 
gyda’i gŵr Simon a’u plentyn Lena. 

Mae’r teulu yn byw yn Hong Kong, ond 
mi fyddan nhw yn treulio rhai wythnsau 

nôl yng Nghymru dros y Gwanwyn. 
Diolch i ychydig o gymorth yn lleol, mi 
fydd Lena yn cael mynychu Ysgol yn yr 

ardal am y cyfnod, fydd yn gyfle 
arbennig i gymysgu yn y Gymraeg â 

phlant ifanc eraill, yn ogystal â chael 
ambell i sgwrs gyda Mamgu a Tadcu.  

 
Ymweliadau â’r Stadiwm 

Cenedlaethol  

Ar y 19eg o Fawrth cafodd Côr Tadau 

Trisant y fraint o ganu’r anthemau yn 
ngêm olaf pencampwriaeth y chwe 
gwlad eleni. O dan arweiniad Tim 

Edwards, Meisgyn, bu’r côr yn ddiwyd 
yn dysgu’r geiriau Eidaleg a’r 

gerddoriaeth ar gyfer anthem yr Eidal, 
‘Inno Di Mameli’. Oherwydd y 

cyfyngiadau bu’n rhaid cynnal yr 
ymarferion cychwynol y tu allan – ym 

mis Ionawr! Yn canu gyda’r côr, oedd 
Côr Meibion Treorci. Dyma’r tro cyntaf 
i’r ddau gôr ganu gyda’i gilydd yn 

gyhoeddus. Cewch weld clip byr o 
ymarfer a gynhaliwyd yn Nhreorci, ar 

wefan BBC Sport Wales.  
   Yna ar Fawrth yr 20fed bu tîm Rygbi 

Llantrisant yn Stadiwm Principality, 
diolch i Steffan Gwynne, Cross Inn. 
Enillodd gystadleuaeth i glybiau rygbi 

yng Nghymru i gael ymarfer ar y maes 
cenedlaethol a chael eu hyfforddi gan 

hyfforddwyr proffesiynol. Cafodd hanner 
cant o aelodau’r tîm ieuenctid, y tîm 

cyntaf a’r ail y cyfle i gymryd rhan. 
 
Criced 

Llongyfarchiadau i Adam, Josh, Sean a 

Math, o dîm dan 11eg Clwb Criced 
Meisgyn, ar gael eu dewis i garfannau 

Criced De Cymru. Maen nhw wedi bod 
yn derbyn hyfforddiant dros yr 

wythnosau diwethaf, ac maen nhw nawr 
yn paratoi i gynrychioli’r rhanbarth 

mewn gemau dros yr haf yn erbyn 
rhanbarthau eraill Cymru.  
 
Merched y Wawr Tonysguboriau 

Braf oedd cael cwrdd unwaith eto ar ôl 
cyfnod o orfod gohirio cwrdd wyneb yn 

wyneb. Daeth criw da at ei gilydd i gael 
coffi, cacen a chlonc yng nghaffi 'Piglets' 

y Boar's Head, Tylagarw ar 17eg 
Mawrth. Penderfynwyd cyfrannu arian 
sydd wedi ei gasglu trwy gynnal raffl yn 

ein cyfarfodydd i gronfa Cymorth 
Cristnogol ar gyfer pobl Wcráin. Mis 

nesaf byddwn yn ôl yn Cafe50 Pontyclun 
ar 20fed o Ebrill am 7y.h. gyda Menna 

Thomas yn ein difyrru. 

R. Williams Parry 

Mererid Hopwood 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/nicola-crossland-2?utm_term=3vbAdbbzW
https://www.justgiving.com/crowdfunding/nicola-crossland-2?utm_term=3vbAdbbzW
https://www.justgiving.com/crowdfunding/nicola-crossland-2?utm_term=3vbAdbbzW
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Band yn y Stand 

Trefnwyd digwyddiad arbennig mewn 

partneriaeth â Chanolfan Calon Taf ym 

Mharc Ynysangharad ar y 5ed o Fawrth i 

ddathlu Dydd Gŵyl Dewi - diwrnod o 

gerddoriaeth yn y Bandstand. Cawsom ni 

wledd o gerddoriaeth yn yr haul yn y 

parc gyda pherfformiadau gan YGG Pont 

Siôn Norton, Star Factor, y delynores 

Bethan Nia, Catrin Herbert, Chroma a 

sesiwn ‘sing-a-long’ gydag Artis 

Cymuned, Côr Gofalwyr Ifanc a Chôr 

Ieuenctid Glam. Diolch i bawb ddaeth 

draw ar y diwrnod! 

 

Sgyrsiau Ysgol Llwyncelyn ac Ysgol 

Treorci 

Cafodd Osian, ein Prif Weithredwr, y 

cyfle i gyfarfod â rhai o ddisgyblion 

blwyddyn 4 Ysgol Gynradd Gymraeg 

Llwyncelyn a disgyblion blwyddyn 13 

Ysgol Gyfun Treorci y mis yma. Braf 

oedd cael cyfarfod â nhw a sgwrsio am 

Gymreictod a gwaith y Fenter yn y sir. 

Mae Sesiwn Sul eich angen chi!!! 

Mae rhaglen radio cyfrwng Cymraeg y 

Fenter ar GTFM yn edrych am 

gyflwynwyr newydd i ymuno â’r tîm! 

Mae’r rhaglen wythnosol sydd yn cael ei 

darlledu bob nos Sul rhwng 20:00 a 

22:00 yn trafod digwyddiadau Cymraeg 

ac yn chwarae’r gorau o’r sin 

gerddoriaeth Gymraeg. Os oes diddordeb 

gyda chi fod yn rhan o’r prosiect, 

cysylltwch ag 

 osianrowlands@menteriaith.cymru  

i ddysgu mwy. Cofiwch wrando ar 

107.9FM neu ar-lein ar GTFM.co.uk 

 
Prosiect Medrau Byw 

Mae Prosiect Medrau y Fenter, sy’n 

dathlu sgiliau ein cymuned, wedi 

dechrau cynnal ein sesiynau Medrau byw 

cyntaf yn ystod mis Mawrth. Mae rhagor 

o sesiynau gyda ni ar gyfer mis Ebrill, 

byddem ni wrth ein bodd yn gweld chi 

yn y sesiynau!   

 
27.04.22 – Sesiwn Gitâr Yr Hen 

Lyfrgell Porth - 13:00-14:00 

Ydych chi’n canu’r gitâr neu’n dysgu? 

Dewch draw gyda’ch gitâr i ymuno â ni 

am sesiwn anffurfiol a chyfeillgar. Cyfle 

i gyd-ganu caneuon Cymraeg, dysgu 

cordiau caneuon i’n gilydd, rhannu tips a 

cherddoriaeth a sgwrsio.   

 
30.04.22 – Gweithdy Brodio gyda Julie 

The Stitch - 13:00-15:00 

Hoffech chi ddysgu brodio? Dysgwch 

sut i wneud eich campwaith eich hun 

gyda Julie the Stitch yn ei stiwdio yn 

Neuadd y Dref Pentre. Sesiwn addas i 

ddechreuwyr. Llefydd cyfyngedig. Rhaid 

archebu o flaen llaw. Sesiwn 

ddwyieithog. 
 

Am ragor o fanylion neu i gofrestru ar 

y sesiynau - 

 marged@menteriaith.cymru 

Am fwy o fanylion am Brosiect Medrau, 

ewch i: www.facebook.com/groups/

prosiectmedrau 

 
Taith Ysbryd Llantrisant 

Ymunwch â ni am daith gyfareddol drwy 

strydoedd hynafol Llantrisant a dysgwch 

chwedlau arswydus ei gorffennol 

cythryblus... 

   Mae teithiau ysbryd Llantrisant, sy’n 

cael eu harwain gan Dean Powell, wedi 

bod yn llwyddiant mawr. Ymunwch yn y 

daith gyntaf trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Llefydd cyfyngedig felly’r cyntaf i’r 

felin! Am ragor o wybodaeth neu i 

archebu lle cysylltwch â 

 gweithgareddau@menteriaith.cymru 

  
Parti Ponty 2022 

Gwnewch nodyn o’r dyddiad! Mae Parti 

Ponty yn dychwelyd ar yr 2il o Orffennaf 

2022. Mwy o wybodaeth i ddilyn.... 
 

Dilynwch ni! 

Facebook: @MenterRhCT   
Twitter: @Menter IaithRhCT  

Instagram: @menter iaithrhct 

mailto:marged@menteriaith.cymru
mailto:gweithgareddau@menteriaith.cymru


Ysgol Llanhari 
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Cefnogi apêl yr Wcráin 

Bu’r mis diwethaf yn gyfnod o gnoi cil ar 

ba mor ffodus yr ydym wrth ystyried hynt 

a helynt trigolion yr Wcráin. 

Penderfynwyd cefnogi yr apêl yn ariannol 

ac fe gasglwyd swm anrhydeddus iawn o 

£1940 canol mis Mawrth i elusen DEC y 

Groes Goch. Ymdrech a brofodd yn sicr 

bod Ysgol Llanhari yn ysgol fach â chalon 

fawr! 

 
Diwrnod Pi 

Trefnodd yr Adran Fathemateg ddiwrnod 

arbennig i ddathlu diwrnod Pi yn ystod 

wythnos yr apêl a hyfryd oedd gweld 

ymdrechion disgyblion bl5 a 6 a CA3 i 

bobi cacennau siap cylch mewn 

cystadleuaeth safonol iawn. 

Llongyfarchiadau i’r enillwyr a diolch i 

bawb a gyfrannodd at yr apêl. 

Diwrnod ABCh 

Hyfryd fu croesawu nifer o ymwelwyr i’r 

ysgol ar gyfer ein diwrnod ABCh 

diweddar. Elwodd y disgyblion uwchradd 

yn sicr o’r arlwy eang o brofiadau a 

drefnwyd iddynt. Mewn diwrnod amrywiol 

iawn, gwelwyd cyfraniadau gan siaradwyr 

o Brook Cymru, Forces Fitness a 

DiversityRM ymysg eraill. Disgyblion 

blwyddyn 10 gafodd y cyfle y tro hwn i 

fireinio eu gwybodaeth o sgiliau CPR dan 

arweiniad medrus Mr Pari.  

 
Wythnos Wyddoniaeth 

Diolch i Mrs Bevan a’r adran am drefnu 

nifer fawr o weithgareddau llond hwyl a 

chyffro yn ystod yr Wythnos Wyddoniaeth 

eleni. Bu’r disgyblion cynradd ac 

uwchradd wrth eu bodd! Llongyfarchiadau 

i’r buddugwyr yng nghystadleuaeth 

blwyddyn 7, Isla yn cipio’r wobr gyntaf, 

James a Mali E yn ail a Dylan J a Gwenno 

yn drydydd. 

 

Gŵyl Dewi a Diwrnod y Llyfr 

Mae dechrau mis Mawrth yn draddodiadol 

yn gyfnod i ganfod y dillad gwisgo lan! 

Bu’r disgyblion cynradd wrth eu bodd 

unwaith eto yn dathlu Gŵyl Dewi  ac yn 

gwisgo fel eu hoff gymeriadau ar 

Ddiwrnod y Llyfr. Gosododd yr Adran 

Gymraeg her dra gwahanol eleni wrth ofyn 

i bawb ddyfalu pa aelod o staff oedd yn 

lleisio’r llyfr y tu ôl i’r masg!   

Prysurdeb yr Adran Gorfforol 

Mae’r disgyblion wedi bod yn hynod 

brysur yn cymryd rhan mewn gemau 

cystadleuol hoci, pêl-rwyd, pêl-droed a 
rygbi trwy gydol y mis. Mae’r Gwanwyn 

ar y ffordd ac felly mae’r cystadlaethau 

rygbi saith bob ochr yn gyfle gwych i’r 
disgyblion ymarfer eu doniau. 

Llongyfarchiadau mawr i dîm rygbi saith 

bob ochr blwyddyn 8 a lwyddodd i ddod 

yn bedwerydd yng nghystadleuaeth y sir.  
   Rydym yn hynod o falch o lwyddiant 

Lacey Stokes o flwyddyn 9 a ddaeth yn ail 

ym Mhencampwriaeth Gymnasteg Cymru 
yn ystod mis Mawrth. Newyddion arbennig 

– llongyfarchiadau mawr! 
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Clwb y Dwrlyn 

Deian Hopkin oedd y gŵr gwadd yng 

nghinio Gŵyl Dewi Clwb y Dwrlyn 

prynhawn Sul 6 Mawrth yng Nghlwb 

Golff Radyr. Yn dilyn pryd o fwyd 

hyfryd cyflwynodd y Cadeirydd, Guto 

Roberts, y gŵr gwadd gan sôn am nifer 

oedd yn bresennol a fu yn yr un ysgol yn 

Llanelli neu ym Mhrifysgol Aberystwyth 

ar yr un cyfnod â Deian Hopkin. 

   Gyda nifer o enghreifftiau o 

gerddoriaeth cyflwynodd i ni rai o 

berfformwyr jazz gorau Cymru yn 

cynnwys Geoff Eales, Gwilym Simcock, 

Cwmwl Tystion, Huw Warren, Ian 

Shore, Dil Jones, Wyn Lodwick, Kizzy 

Crawford a rhaglen radio Tomos 

Williams.     

16 

Cyfrol sy'n cloriannu hanes 50 o 

enwogion o Gymru, sy'n dod o 

wahanol gyfnodau mewn hanes yw 

Cymry o Fri. Yn ogystal â lluniau Efa 

Lois, bydd ffotograffau, yn ogystal ag 

ambell gwestiwn ar ffurf cwis, a 

chyfle i'r plant wneud gwaith ymchwil 

ar y we. 

   Mae Jon Gower yn ddramodydd ac 

awdur toreithiog yn y Gymraeg a’r 

Saesneg. Enillodd Wobr Llyfr y 

Lyfr Newydd i Blant 

Iestyn  
Mewn Du a Gwyn 

 
Helo, fy enw i yw Iestyn Gwyn Jones, 
dwi’n 18 oed a dwi’n byw yng 
Nghaerdydd. 
   Dyma linell dwi wedi gorfod dweud yn 
aml yn ddiweddar. Nid oherwydd bod 
pobl yn fyddar a’n methu clywed ond 
wrth drio am le mewn ysgolion drama ar 
draws Prydain. 
   Mae’r broses fwy neu lai yn para 
blwyddyn gyfan. Gyda chystadlu brwd 
rhwng unigolion o ar draws y byd am le 
mewn ysgol ddrama. Rhaid iddynt fynd 
drwy filoedd o geisiadau gan ystyried  y 
posibilrwydd o gynnig lle ar gwrs tair 
blynedd. Dim ond tua 20 lle ar bob cwrs 
sydd a bron i 600 gwaith y nifer yma yn 
ceisio am le yn flynyddol. A finnau’n un 
ohonynt eleni! 
    
Rownd 1 
Fel arfer mae clyweliadau yn digwydd 
mewn person, mewn lleoliadau 
gwasgaredig ar draws Prydain, ar gyfer 
yr ysgolion drama fwyaf blaenllaw neu 
hyd yn oed ar safle’r sefydliadau. Ond 
eleni… Na! 
   Selftape neu Zoom. 
   Perfformio monologau i gamera heb 
neb yn gwrando na’n ymateb na’n gosod 
unrhyw fath o naws. 
    
Rownd 2 
Mae grŵp penodol o bobl yn cael eu 
gwahodd i fynychu ail rownd os ydyn 
nhw’n llwyddiannus yn y rownd gyntaf. 
Mae'r rhain yn sesiynau mewn person 
gan gynnwys gweithdai ymarferol i herio 
galluoedd, perfformiad unigol a 
chyfweliad. Gyda sawl ail rownd i ddod 
yn Llundain gen i, bydd hi’n braf gweld 
pobl yn y cnawd yn hytrach na chael 
cyfweliad dros zoom eto. A hefyd cael 
teimlad o leoliad yr ysgol ddrama o’i 
gymharu gyda dyfalu o’r hyn dwi’n ei 
weld o gyfarfod zoom. 
   Ambell waith mae yna drydedd neu 
bedwaredd rownd hyd yn oed yn 
ddibynnol ar yr ysgol ddrama. Pwy a 
Ŵyr? 
   Mae hi’n broses hir ond eto dydw i 
ddim yn ei theimlo hi’n un rhy 
anghyfarwydd a’r diolch am hynny i 
rowndiau rhagbrofol yr Eisteddfodau. 
   Ydy, Eleni mae Eisteddfod yr Urdd yn 
ôl. 
   Dwi methu aros i weld y newidiadau 
ac addasiadau gyda’r mynediad am ddim 
i’r maes eleni. Dwi hefyd yn edrych 
ymlaen at bob math o gystadlaethau gan 
gynnwys unawd sioe gerdd, llefaru, 
dawnsio gwerin a stand yp. 
   Cewch glywed mis nesa y diweddaraf 
am y broses a hefyd hanes fy nhaith i 
Alabama i ddathlu canmlwyddiant yr 
Urdd eleni. 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

 
Nos Lun 21 Mawrth 2022 cawsom ni 
sgwrs ddiddorol iawn gan Awen 
Iorwerth sy’n llawfeddyg ysgwyddau yn 
Ysbyty Morgannwg ac yn ddarlithydd 
ym Mhrifysgol Caerdydd ar y testun 
‘Ysgwydd wrth Ysgwydd’.  
    
   

Dechreuodd Awen trwy nodi pa mor 
gyffredin yw problemau ysgwydd gyda 
dros 1% o oedolion dros 45 mlwydd oed 
yn dioddef poen ysgwydd. Yn ôl Awen, 
mae'r ysgwydd yn gymal llawer mwy 
difyr na’r ben-lin er enghraifft. Mae yn 
gymal pelen a chwpan, neu efallai bod 
pelen a soser yn well disgrifiad, gan nad 
yw'r cwpan, y Glenoid,  yn ddwfn iawn. 
Mae pedwar cyhyr yn ffurfio haen i 
gadw asgwrn y fraich yn ei le. Enw 
Awen am yr haen yma yw'r dorch droi 
neu Rotator Cuff yn Saesneg. 
   Esboniodd Awen sut mae'r cyhyrau yn 
cydbwyso i ddal y fraich yn ei lle, a bod 
pobl sy’n gwneud gwaith corfforol caled 
yn cael ychydig iawn o broblemau 
ysgwydd, lle mae’r ganran o weithwyr 
desg yn dipyn uwch. Trafododd Awen 
ddau fath o broblem ysgwydd, yn gyntaf 
trafododd y crydcymalau Glenohumeral 
lle mae'r cartilag y cymal yn treulio. Mae 
modd trin hyn mewn sawl ffordd, ond os 
yw'r problemau yn parhau, yna mae 
newid yr ysgwydd yn gyfan gwbl yn 
gallu bod yn driniaeth lwyddiannus 
iawn. 
   Mae problemau gyda’r dorch droi yn 
fwy cyffredin na phroblemau cartilag, ac 
mae gwendid neu rwyg yn y dorch droi 
yn gallu meddwl nad yw asgwrn y fraich 
yn eistedd yn iawn yn y cymal ac felly 
yn gallu rhwbio yn erbyn esgyrn eraill. 
Eto mae nifer o driniaethau, ond os oes 
poen mawr, yna gellir rhoi pen newydd 
ar asgwrn y fraich, ond os oes traul ar y 
pen newydd mae hi’n anodd ail wneud y 
driniaeth yma. Os yn llwyddiannus, bydd 
yr ysgwydd yn ddi-boen ond gydag 
ychydig yn llai o symudiad. Ond i osgoi 
trafferth gyda’r ysgwydd, yna ymarfer 
cyson yw'r ateb! 

Rhys Morris 

Flwyddyn am ei nofel Y Storïwr yn 

2012. Daw o Lanelli yn wreiddiol ond 

mae’n byw yng Nghaerdydd ers 

blynyddoedd bellach, gyda’i wraig 

Sarah a’i ddwy ferch Elena ac Onwy.  

Cyhoeddwr: Y Lolfa. Pris:£6.99   
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Ysgol  
Llantrisant  

Criced 

Llongyfarchiadau i 

Adam am gael ei 

ddewis ar gyfer 

sgwad perfformiad 

Pathway Criced 

Cymru y Deheubarth 

o dan 11.  Rydym yn 

edrych ymlaen at 

glywed yr hanes i 

gyd! 
 

Eisteddfod yr Urdd 

Llongyfarchiadau mawr i Briallen, Gruff, 

Math, Gwion a Tal wedi iddynt gystadlu 

yn Eisteddfod yr Urdd 2022 yng 

Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Garth 

Olwg yn ddiweddar.  Diolch, hefyd, i 

rieni’r plant am eu holl waith caled tra’n 

hyfforddi’r plant.  Dyma’r canlyniadau: 

Unawd Blwyddyn 5 a 6: Gruff, 1af 

Unawd Piano Blwyddyn 6 ac iau: 

Briallen, 3ydd 

Llefaru Unigol Blwyddyn 5 a 6: Gruff, 

1af 

Unawd Blwyddyn 3 a 4: Tal, 1af 

Deuawd: Briallen a Gruff, 2il 

   Pob lwc i Gruff a Tal yn y 

Genedlaethol yn Ninbych! 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymweliadau gan rieni 

Diolch o galon i Mrs Kate Lewis a 

ddaeth i siarad â phlant Dosbarthiadau 3, 

4 a 5 yn ddiweddar i drafod ei chyn-rôl 

fel cyflwynydd rhagolygon y tywydd ar 

ITV Cymru Wales gan fod y plant wedi 

bod yn astudio’r tywydd y tymor hwn. 

   Diolch hefyd i Mr a Mrs Babolhavaeji 
am ddod i'r ysgol i rannu arferion a 
thraddodiadau Blwyddyn Newydd Iran 
gyda Dosbarthiadau 2 i 5. 

Yr Awr Ddaear 

Nos Sadwrn 26 Mawrth 8.30-9.30pm 
roedd Yr Awr Ddaear, ymgyrch a 
drefnwyd gan y WWF. Gwrandawodd 
Blwyddyn 6 a 4 ar Amy Ball o WWF yn 
sôn am y digwyddiad. Dyma luniau o’r 
plant yn dal eu posteri ar gyfer y 
gystadleuaeth swyddogol a llun o wers 
Amy Ball. 

Wcràin 

Diolch o galon i holl blant, staff a rhieni yr ysgol wrth ddangos eu cefnogaeth ar gyfer 
pobl Wcràin. Gwisgodd bawb ddillad glas a melyn, lliwiau’r faner, ar y diwrnod. 

https://twitter.com/ITVCymruWales
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Ysgol  
Garth Olwg 

Eisteddfod Sir yr Urdd 
Dyma lwyddiannau’r ysgol yn Eisteddfod 
Sir yr Urdd eleni: 
Alaw Werin Bl 6 ac iau - 3ydd: Olivia 
Thomas 
Unawd bl 3 a 4 - 2il: Lillian Facey 
Llefaru unigol bl 2 ac iau - 1af: Efa 
Norris, 2il: Nel Spanswick 
Unawd merched Bl10 a dan 19 - 2il: 
Ffion Fairclough 
Unawd bl 2 ac iau - 1af: Eva Jones 
Alaw werin bl 7,8, a 9 - 1af: Mari 
Roberts, 2il: Awen Rhys 
Unawd piano bl 6 ac iau - 2il: Beca 
George 
Llefaru unigol bl 3 a 4 - 1af: Anni Gwyn 
Unawd 7,8,9 - 1af: Mari Roberts, 3ydd: 
Awen Rhys 
Unawd sioe gerdd - 1af: Georgia Evans, 
2il: Maisie Hill 
Grŵp llefaru 7-9 - 1af: Garth Olwg 
Ymgom 7-9 - 3ydd: Garth Olwg 
Ymgom 10-13 - 1af Garth Olwg 
Unawd chwythbrennau dan 19 - 1af: Elen 
Griffiths 
Grŵp llefaru bl 6 ac iau - 2il: Garth Olwg 
   Rydym yn aros i’r corau a’r dawnsio 
gael eu beirniadu ar hyn o bryd ond pob 
hwyl i bawb sy’n cynrychioli’r rhanbarh 
yn Ninbych! 

Sioe Martyn Geraint 
Braf oedd cael croesawu Martyn Geraint 
yn ôl i’r Ysgol Isaf i ddiddanu disgyblion 
y dosbarthiadau Meithrin a'r Derbyn rhai 
wythnosau nôl. Roedd y plant wedi 
gwirioni cael ei gwmni yn dawnsio a 
dysgu caneuon newydd sbon. Brysia nôl 
i'n gweld a diolch eto Martyn!  
 
Gweithdy dim gwastraff 
Mwynheuodd ddosbarthiadau 3 a 4 

weithdy dim gwastraff gan Jennie 
Weaver. Dysgodd y plant lawer am sut i 

dorri lawr ar wastraff bob dydd ac fe 
gawson nhw'r cyfle i greu "body scrub' i 
fynd adref gyda nhw. Diolch yn fawr 

Jennie. 

 
Dathliadau Diwrnod y Llyfr 2022 

Roedd yr Ysgol Ganol yn llawn bwrlwm 

wrth ddathlu llenyddiaeth ar Ddiwrnod y 
Llyfr eleni. Cafwyd cyfle i gwblhau cwis 

cyffrous a hefyd i gymryd rhan mewn 
nifer o gystadlaethau. Da 
iawn i bawb wnaeth 

gymryd rhan! 
Llongyfarchiadau i’r 

enillwyr i gyd. Diolch 
hefyd i Miss Gunn am 
wisgo gwisg ffansi 

unwaith eto! Cafodd 
disgyblion yr Ysgol Isaf 

gyfle eleni i gyfnewid llyfrau gyda’u 
ffrindiau yn lle gwisg ffansi ar ddiwrnod 

y llyfr. Roedd pawb wrth eu boddau yn 
cael dewis llyfr newydd. 
 
Her Barddoniaeth i’r Blaned 

I ddathlu Diwrnod Barddoniaeth y Byd 
cymerodd yr ysgol ran yng 
nghystadleuaeth gan RhCT i ysgrifennu 
cerdd i ofalu am ein planed. 
Llongyfarchiadau enfawr i gerddi 
arbennig Pippa Conway o Flwyddyn 2 
am ddod yn fuddugol yn y Cyfnod 
Sylfaen a Poppy Jones, o Flwyddyn 6 am 
ennill yn Nghyfnod Allweddol 2.  Rydym 
yn falch iawn ohonoch chi. 
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Ysgol Garth Olwg  
(Parhad) 

Llwyddiannau Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i 3 o’n cyn-ddisgyblion 
– Ioan Emmanuel, Harri Wilde a Thomas 
Edwards ar ennill eu capiau cyntaf dros 
Gymru yn y tîm rygbi dan 18. Da iawn 
chi fechgyn! (Llun tudalen 1) 
 
Llongyfarchiadau i Paige Ward a Millie 
Davies sydd wedi cael eu dewis i 
chwarae yn nhîm pêl-droed merched 
ysgolion dan 16 Cymru ac i Steffan 
Emmanuel am gael ei ddewis i’r tîm 
bechgyn. 
 
Llongyfarchiadau i dîm pêl-fasged 
bechgyn Blwyddyn 9 a 10 am ennill 
cystadleuaeth Ysgolion RhCT. 

 
Cafodd timau pêl-fasged merched a 
bechgyn bl.7+8, 9+10 a 11+6ed hefyd 
brofiad ardderchog yn y rowndiau 
rhanbarthol. Roedd pawb wedi chwarae 
yn ardderchog a phrofwyd llwyddiant 
eithriadol i ferched bl.8 a bl.10 sydd wedi 
cyrraedd rowndiau cenedlaethol Cymru! 
 

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed 
merched Blwyddyn 9 a 10 a thîm 
bechgyn Blwyddyn 7 sydd wedi ennill 
lle yn rownd gynderfynol Cwpan RhCT. 

Da iawn i dîm rygbi Blwyddyn 9 am 
guro Ysgol yr Eglwys Newydd 17-14. 

Llongyfarchiadau i Kacey Peck a Ruby 
Neale am ddod yn gyntaf mewn 
cystadleuaeth dawnsio Cwpan y Byd 
WDP! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Llongyfarchiadau i ddawnswyr Dance 
Crazy yr ysgol am eu llwyddiannau ar 
ddiwedd mis Mawrth. 
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Ewyllysiau  

yn y Gymraeg  
Ruth C. Jones LL.B.(Hons)  

ruthcjones25@aol.com  

07925246199  

Sgiliau beicio Ysgol Garth Olwg 
 

Cafodd ddisgyblion Blwyddyn 6 y cyfle i feicio er mwyn gwella 

eu sgiliau. Dechreuon nhw ar yr iard er mwyn pasio lefel 1 ac 

yna roedd cyfle i rai unigolion fynd allan ar yr hewl. Dysgon 

nhw sgiliau diogelwch yr hewl er mwyn pasio lefel 2. Diolch yn 

fawr i'r hyfforddwyr a ddaeth i’r ysgol.  

Datgelu 
Cyfrinachau  

Enwau Caeau 
Cymru 

  

Cyhoeddwyd cyfrol 

arloesol sy’n ymateb i’r 

diddordeb cynyddol 

mewn enwau lleoedd yng 

Nghymru. Mae Cerdded 

y Caeau gan Rhian Parry 

yn benllanw gwaith oes 

sy’n astudiaeth o enwau yn ardal Ardudwy, ond yn cynnig 

patrwm i unrhyw un sydd am olrhain enwau caeau yn eu hardal.  

   Datblygodd y gyfrol o ymchwil doethuriaeth yr awdur ac 

ynddi fe ddadlennir sut y gall yr ystyr y tu ôl i enwau lleoedd, 

ffermydd a chaeau uno tirwedd, hanes lleol a diwylliant Cymru 

gyfan. Dangosodd ffrwyth ymchwil Rhian Parry fod y mwyafrif 

o’r enwau ffermydd a chaeau yn hynafol iawn, hyd at chwe 

chanrif oed a mwy. 

   Meddai’r awdures Rhian Parry: “Dim ond drwy gerdded y 

caeau y gallwn sylwi ar nodweddion y tir a sylweddoli bod yr 

enw a ddewiswyd yn hollol addas. Weithiau, mae enw hynafol 

yn ein cyffwrdd oherwydd cyd-destun ei leoliad, fel Cae 

Saffrwn yng Nglyn Ebwy. Pwy fyddai’n disgwyl gweld crocws 

mewn dyffryn mor ddiwydiannol?” 

   “Mae enw’n fwy na label. Yn wir gallwn gyffwrdd â ‘hen 

bethau anghofiedig dynol ryw’ mewn enw. Bydd rhai enwau 

hynafol yn gyrru ias i lawr asgwrn fy nghefn, teimlad tebyg 

iawn i’r hyn a gaf wrth gyffwrdd â maen hir yn uwchdir 

Ardudwy. Teimlad anghyfarwydd, diflanedig a bron iawn 

bellach na fyddaf yn cyffwrdd ag atgof rhywbeth.” 

   Mae enwau o bob math yn gwegian dan fygythiad newidiadau 

cymdeithasol ac yn diflannu’n gyflym iawn. Gobeithir bod y 

gyfrol yma, ynghyd â gwaith gan sefydliadau fel Cymdeithas 

Enwau Lleoedd Cymru, yn gofnod i’r dyfodol, yn ail-gyflwyno 

enwau sydd erbyn hyn yn angof ac yn ysbrydoli astudiaethau 

tebyg dros Gymru. 

   Mae’r gyfrol clawr caled hon wedi ei ddarlunio’n hardd gyda 

lluniau a mapiau. 

   Mae Cerdded y Caeau gan Rhian Parry ar gael nawr (£19.99, 

Y Lolfa). 


