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Cyfnod Cyffrous yn Hanes
Ysgol PenyGarth
Y Prif Weinidog yn dod i Frecwast
Cafwyd ymwelwyr pwysig iawn yn Ysgol PenyGarth ar 12
Chwefror. Ymunodd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus
Rhodri Morgan, â’r disgyblion i gael brecwast o dost a Weetabix yn
neuadd yr ysgol. Y rheswm dros y dathlu oedd mai Ysgol Peny
Garth oedd y 500fed ysgol i gynnig brecwast yn rhad ac am ddim i’w
disgyblion. Mae’r fenter, sy’n cael ei hariannu gan y Cynulliad, yn
cynnig brecwast iachus i blant ysgolion cynradd ledled Cymru. Ers i’r
fenter gychwyn mae tua 60 o blant yn cael eu brecwast yn ddyddiol yn
yr ysgol ac yn ei fwyta i gyfeiliant cerddoriaeth ysgafn, hamddenol.
Fore’r ymweliad, daeth dros 60 o blant i’r clwb.
Yn gwmni i’r Prif Weinidog roedd Jane Davidson, y Gweinidog dros
Addysg a Dysgu Gydol Oes a bu’r ddau’n helpu i weini brecwast a
sgwrsio gyda’r plant cyn cyflwyno tystysgrif hyfryd i’r ysgol. Yn
bresennol hefyd roedd Lorraine Barrett AC dros Dde Caerdydd a
Phenarth, Mary Hessford o Adran Arlwyo Bro Morgannwg a
chynrychiolaeth o’r Bwrdd Llywodraethol.
Agoriad y Neuadd Chwaraeon yn Llwyddiant Ysgubol
Bu agoriad neuadd newydd yr ysgol ddydd Iau, 25 Chwefror yn
llwyddiant ysgubol. Roedd cynrychiolaeth eang iawn yn bresennol,
gan gynnwys cynrychiolwyr y cyrff a gydariannodd y prosiect 
Cronfa Fawr y Loteri a Chyngor Sir Bro Morgannwg – ynghyd â
phenaethiaid ysgolion a chynrychiolowyr clybiau a chymdeithasau
chwaraeon lleol.
Er mawr lawenydd i ddisgyblion Blwyddyn 6 ac aelodau’r Cyngor
Ysgol, llwyddwyd i ddenu dau o gricedwyr Dreigiau Morgannwg, dau
o chwaraewyr Gleision Caerdydd ac un o gynchwaraewyr
rhyngwladol tîm rygbi merched Cymru i’r agoriad. Roedd yr ysgol yn
ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu cyfraniad a’u presenoldeb.
Ymhlith yr anerchiadau agoriadol difyr, cafwyd un gan Arthur Emyr
(cynchwaraewr rygbi Cymru). Tanlinellodd werth y neuadd i’r bobl
ifanc, gan gyfeirio’n benodol at yr ysgol a’r gymuned. Roedd yr
anerchiad yn fwyfwy perthnasol gan fod plentyn Mr Emyr yn nosbarth
Blwyddyn 1.

Rhoddwyd cyfle i ddisgyblion Blwyddyn 6 arddangos eu sgiliau
gymnasteg yn y neuadd newydd. Roedd y disgyblion yn edrych yn
broffesiynol iawn yn eu citiau ymarfer corff YPYG. Coronwyd y
cyfan gan sesiynau sgiliau chwaraeon o dan gyfarwyddyd ardderchog
cynrychiolwyr menter Campau’r Ddraig, Rachel McGuinness (sesiwn
athletau), Andrea Williams (sesiwn hoci) a Pete Hardwicke (sesiwn
griced).
Llongyfarchiadau i Ysgol PenyGarth ar y datblygiadau cyffrous
hyn.

Yma o Hyd! Roedd y Gyfnewidfa Lo yn
orlawn ar gyfer perfformiad arbennig gan
Dafydd Iwan a’r Band ar 3 Chwefror a
drefnwyd gan Bwyllgor Apêl Treganna,
Eisteddfod 2008.

Holiadur Y
Dinesydd
Gawsoch chi gyfle i lenwi’r
holiadur yn y rhifyn diwethaf?
Gellwch lenwi’r holiadur

ar wefan 
www.dinesydd.com
Diolch am roi eich amser
Agor Campfa Newydd Ysgol PenyGarth
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Ysgol Gyfun
Gymraeg
Plasmawr
Taith Blwyddyn 9 i Wlad Belg
Cychwynom ar y daith yn hwyr ar nos
Fercher, 6ed o Ragfyr. Er ei bod yng nghanol
y nos a’r tywydd yn ofnadwy, roedd bron
pawb wedi cynhyrfu’n lân. Wedi i bawb
drosglwyddo’u bagiau i’r bws dyma ni’n
mentro i ganol y storm frawychus i gyfeiriad
porthladd Dover. Pan gyrhaeddom ni
cawsom newyddion gwael. Roedd ein fferi
wedi’i heffeithio oherwydd y storm a golygai
hynny y byddai’n rhaid i ni aros am gyfnod
ychwanegol ar y bws. Penderfynodd yr
a t hr a won n e wi d ych yd i g a r y
trefniadau.Manteisiom ar y cyfle i ymweld â
Cité de Europe, Calais, canolfan siopa
anferth. Roedd yn hyfryd cael ymlacio a
siopa ar ôl ein taith sigledig ar y llong. Yn y
nos aethom allan i ganol tref hynafol Bruges,
Gwlad Belg, i gael gwledd o fwyd mewn
bwyty lleol. Roedd yr olygfa o’r ddinas yn y
tywyllwch yn un fythgofiadwy; roedd yr
olygfa gyfan yno yn un hapus ac
ymlaciol.Gyda’n boliau yn llawn aethom
wedyn yn ôl i westy Scandic i gael noswaith
dda o gwsg.
Am 9.30 y bore trannoeth, ymwelom ag
Artillery Wood, bedd Hedd Wyn a’r man lle
cafodd ei ladd, Pilkem Ridge. Talon ni
deyrnged i Ellis Humphrey Evans am iddo
farw dros Gymru. Darllenodd rhai o’r
disgyblion ei waith ac fe osodon ni dusw
mawr o flodau ar y bedd er cof amdano.
Roedd yn brofiad emosiynol iawn.
Ymwelom hefyd â Mynwent Tyne Cot, sef
rhesi diddiwedd o feddau gwynion, a oedd
yn atsain trychineb y Rhyfel Byd Cyntaf, y
niferoedd a gollodd eu bywydau.
Aethom wedyn i ymweld â Hill 62 a
Sanctuary Wood, sef lleoliad rhai o ffosydd y
Rhyfel Byd Cyntaf a mannau lle bu’r milwyr
yn byw, yn cuddio, yn brwydro ac yn marw.
Profiad mwyaf anhygoel oedd cerdded
trwy’r twneli tywyll o dan ddaear ac nid
oedd yn anodd dychmygu’r amgylchiadau
erchyll oedd yn wynebu’r milwyr wrth
iddynt frwydro a cheisio goroesi. Yn wir bu
ein hymweliad â Gwlad Belg yn brofiad
bythgofiadwy a hoffem ddiolch, ar ran y
disgyblion, i’r holl athrawon a ofalodd
amdanom ac a drefnodd y daith ar ein cyfer.
Gruffydd Alun Evans
ac Angharad Llywelyn, Blwyddyn 9
Eisteddfod Ysgol Plasmawr
Ar 15 Chwefror, dechreuodd digwyddiad
blynyddol ym Mhlasmawr, sef ein
Heisteddfod Ysgol. Roedd cystadlu yn ystod
gwersi 7 ac 8 ar brynhawn dydd Iau cyn i
bob un ohonom fynd i Neuadd y Ddinas ar
ddydd Gwener i barhau’r eisteddfod.
Roedd yna nifer o gystadlaethau amrywiol
i’w cael, yn cynnwys bandiau cegin (grŵp
cofrestru), a’r Ymgom Iau. Ar ôl ysgol ar y
dydd Iau hwnnw cafwyd noson i arddangos
gwaith yr ymgeiswyr yn y cystadlaethau
adrannol, a’r gwobrwyo.

ISSN 13627546
Yng nghystadleuaeth Cogydd Ifanc
Plasmawr enillodd Hopcyn Mathews o
Flwyddyn 7 ac yn y gystadleuaeth
gymnasteg ar gyfer disgyblion CA3 enillodd
Ryan Davies, daeth Lowri Brown yn ail a
Rhys Llywelyn yn drydydd. Yn y
gystadleuaeth ar gyfer CA4 enillodd Rachel
Bishop o Flwyddyn 11.
I bob unigolyn neu grŵp oedd yn cystadlu,
roedd pwyntiau yn mynd at eu llysoedd, sef
Elfed (Gwyrdd) Crwys, (Coch) Nantlais
(Glas) a Curig (Gwyn).
Ar y diwrnod canlynol, cawsom ni’r fraint
o fynd i lawr i Neuadd y Ddinas i barhau â’r
cystadlaethau, seremonïau’r Goron a’r
Gadair, a chanlyniadau’r gystadleuaeth
Plasffactor. Roedd Neuadd y Ddinas yn
foethus iawn; eisteddom ni i gyd yn ein
llysoedd ac roedd pawb yn gwisgo crys T
lliw eu llys hefyd.
Wedi i bawb setlo, dechreuodd y beirniaid
baratoi; cyn pen dim roeddent yn barod
gyda’u pensiliau a’u papur ac yn barod i
ddechrau. Y beirniaid ar y diwrnod oedd Mr
Dylan FosterEvans a Mr Owen Saer. Y
cyntaf i gystadlu oedd yr Unawdwyr Iau – yn
canu ‘Adre’ gan Caryl Parry Jones. Roedd
gan bob un o’r cystadleuwyr yma leisiau
swynol tu hwnt, ond yr enillydd oedd Haf
Davies o Flwyddyn 8 (Llys Nantlais).
Canlyniad y gystadleuaeth ganu i’r
athrawon, Plasffactor, oedd nesaf, ond cyn i
mi fynd ymlaen, rhaid esbonio beth yn union
yw Plasffactor. Mae Plasffactor wedi bod yn
mynd ymlaen yn ein hysgol bob amser cinio
ers wythnos, i CA3 yn unig. Roedd yn gyfle i
weld athrawon yn mynd lan ar y llwyfan i
ganu! Roedd rhaid talu 50 ceiniog i fynd
mewn, neu brynu tocyn am bunt, oedd yn
caniatáu i chi fynd mewn am yr wythnos
gyfan. Mae’r holl arian yn mynd tuag at
fabwysiadu plentyn yn Affrica. Roedd llawer
o athrawon wedi canu caneuon fel ‘I wanna
be like you’ o’r ffilm Disney adnabyddus
The Jungle Book neu ‘Uptown Girl’. Roedd
pedwar cystadleuydd bob dydd, ond yn y
diwedd Mr Gwion Morris enillodd y
Plasffactor, yn canu ‘Great Balls Of Fire’.
Cafwyd llawer mwy o gystadlaethau
dosbarth a grŵp nesaf. Ar ôl cinio, roedd
cystadleuaeth siarad cyhoeddus y chweched
dosbarth, gyda phynciau diddorol iawn,
megis ‘Cymru yn 2020’ a ‘Mae angen newid
Plasmawr’. Ac rwy’n cofio un cystadleuydd,
Mirain Dafydd, yn siarad am sut i wella
Plasmawr, ac yn awgrymu y dylai Betty, un
o’r gwragedd cinio, redeg yr ysgol! Doniol
iawn! Roedd awgrymiadau da gan Mirain, yn
gorffen gyda’r frawddeg wych yma –
‘Things can only get Betty!’
Wedyn roedd hi’n bryd cynnal y
seremonïau Coroni a Chadeirio. Seremoni’r
Goron oedd yn gyntaf, am gerdd Saesneg, i
CA3 – ‘A Big Step’, neu i CA4 –
‘Whispers’. Yr enillwyr eleni oedd Cai
Wilshaw o Flwyddyn 8 a Mali Evans o
Flwyddyn 12. Llongyfarchiadau mawr i’r
ddau. Yn nghystadleuaeth y Gadair
ysgrifennu cerdd Gymraeg oedd y dasg, a’r
enillwyr eleni oedd Iwan Hughes o
Flwyddyn 7 a Ffion Rhisiart o Flwyddyn 12.
Gorffennwyd y diwrnod â’r côr llys, gyda’r
pedwar llys yn mynd lan ar y llwyfan i ganu
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Golff er budd yr
Eisteddfod

‘Bytholwyrdd’. Yn fuddugol roedd llys
Elfed, ar ôl ennill cystadleuaeth y côr a nifer
o gystadlaethau eraill. Y sgorau terfynol
oedd Elfed : 525 o bwyntiau; Crwys yn ail,
gyda 515; Nantlais yn drydydd, gyda 386; ac
yn olaf eleni roedd Curig, gyda 340 o
bwyntiau.
Ffion Wright, Blwyddyn 8
Darn o gerdd fuddugol Iwan Hughes,
Blwyddyn 7:
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Enillwyr yr arddangosfa gymnasteg
Rachel Bishop, Bl 10 a Ryan Davies, Bl 9

Un Funud Fach
Un funud, dyna’r cyfan,
Amser byr i gryfhau’r gwan.
Munud i ddeffro’r meddwl,
Un funud cyn cyflafan.

Cynhelir diwrnod golff corfforaethol er codi
arian i Eisteddfod Caerdydd 2008 ar Gwrs
Golff yr Eglwys Newydd, Caerdydd ar 10
Mai.
Mae’r drefn yn un gyfarwydd – timau o 4,
stableford ar gost o £280 y tîm yn unig, i
gynnwys bwffe ar ôl chwarae, gwobrau, ac
ocsiwn dawel fydd yn cynnwys, ymhlith
pethau
eraill,
memorabilia
Cwpan Ryder wedi eu harwyddo gan neb
llai na Tiger Woods ac Ian Woosnam. Bydd
yr amserau cychwyn chwarae rhwng 12.30
pm a 3.00 pm. Ceir gwybodaeth bellach o
Swyddfa’r Eisteddfod.

Sgrech seiren yn diasbedain
Deffro o gwsg corff celain,
Mynd ar wib i baratoi
Un peilot ymhlith ugain.
Tawelwch a brys yn y cyffro,
Perl o chwys ar ei dalcen o,
Gwelw wynebau yn wynebu’r nos
A’r gynnau yn ergydio.

Y Modelau Buddugol

Caerdydd a’r Cylch
2008
Côr yr Eisteddfod

Darn o gerdd fuddugol Ffion Rhisiart,
Blwyddyn 12:
Calon
Gwydr y sgrîn –
Gwê o ddu a gwyn, llachar
Yn dallu’n llygaid dagreuol.
Curiad cyson
Trwy’r jeli gludiog, oer
Ar fy mol moel.
Clustfeinio i glywed, drwy’r tawelwch.
Adlais fy ngwythiennau i
Fel sŵn drwm ysgafn, pell.
Hi a fi,
Curiad wrth guriad,
Calon wrth galon,
Bywyd o fywyd.
Y LLINYN SY’N EIN CYSYLLTU AM
BYTH.
Hi yw fi.
Noson Agored Cystadlaethau’r Gaeaf
Cynhaliwyd noson agored ym Mhlasmawr i
arddangos gwaith y disgyblion yng
nghystadlaethau’r gaeaf. Roedd yn noson
arbennig gydag arddangosfeydd gwych o
waith plant – o fodel castell Gwenno Hughes
i ffilmiau digidol o effeithiau llosgfynydd a
tsunami. Roedd disgyblion wedi cynhyrchu
prosiectau estynedig caboledig mewn
meysydd amrywiol dros ben. Cafwyd
cyflwyniadau powerpoint mathemategol a
gwyddonol gwirioneddol arbennig. Enillwyr
yr arddangosfa gymnasteg oedd Ryan
Davies, Blwyddyn 9, a Rachel Bishop,
Blwyddyn 10, tra oedd tri o fandiau’r ysgol
yn perfformio yn y Neuadd.
Roedd arddangosfa gelf ar y thema ‘Fy
Ngwlad’, er rhaid cyfaddef mai ffilm
animeiddiedig Caio Redknap a Geraint
Ballinger, ‘Cythraul Canu’, wnaeth fwyaf o

Gwahoddir unrhyw un sydd am fod
yn aelod o

Gôr Eisteddfod 2008
i gyfarfod â’r arweinydd, Alun Guy,
nos Iau 19 Ebrill am 7.30
yng nghapel Bethel, Maes y Deri,
Rhiwbeina.

Ffilm animeiddiedig Caio Redknap a
Geraint Ballinger ‘Cythraul Canu’

Cynhelir yr ymarferion yn wythnosol i
baratoi ar gyfer Cymanfaoedd
Canu’r Cyhoeddi a’r Eisteddfod,
a chyngerdd y Côr yn ystod wythnos
yr Eisteddfod.
Am fanylion pellach cysylltwch â
Heulwen Jones
heulwen@eisteddfod.org.uk
029 2076 3777
I’r Dyddiadur  Seremoni Cyhoeddi
Eisteddfod Caerdydd 2008 
Dydd Sadwrn, 16 Mehefin 2007

Pwyllgor Apêl LlanbedryFro
Eisteddfod Caerdydd 2008
Gwaith Celf Isabella Hughes
argraff ar y noson. Cymerodd y ffilm, sy’n
ddwy funud o hyd, ddeunaw awr i’w
chynhyrchu, ac mae’r bechgyn sydd ym
Mlwyddyn 8 i’w canmol am eu mawr
amynedd – a’u hiwmor sych! Enillwyd
cystadleuaeth Cogydd yr Ifanc gan Hopcyn
Matthews, Blwyddyn 7 er bod hon yn
gystadleuaeth agos iawn. Llongyfarchiadau
i’r disgyblion am eu gwaith ac i’r athrawon
am drefnu.

Nos Wener 9ed o Fawrth
Twmpath gyda Mabon
7.30 yn
Neuadd Llanbedry Fro
(yn cynnwys cawl a bara brith) £8
Nos Iau Mai 17
Noson gyda Hywel Teifi
yn Sefydliad
y Gweithwyr Oakdale,
Sain Ffagan
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Newyddion
Swydd newydd i Steffan
Wedi blynyddoedd o waith caled fel Prif
Weithredwr Menter Iaith Rhondda Cynon
Taf, mae Steffan Webb wedi ei benodi yn
Rheolwr Ansawdd a Hyfforddiant Cymraeg i
Oedolion yng Ngholeg Gwent yn yr Hill yn y
Fenni. Llongyfarchiadau iddo ar ei swydd
newydd a phob llwyddiant. Brodor o
Lanrhymni yw Steffan ac yn raddedig o
Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth.
Y Fatican yn anrhydeddu gwraig
Yn ddiweddar, mewn gwasanaeth arbennig
yn Eglwys Gatholig Sant Ioseff, Pwllheli,
cyflwynodd yr Esgob Edwin Regan,
pennaeth Esgobaeth Wrecsam, fedal a
thystysgrif gan y Pab i Sue Roberts, Penrhyn
Llŷn, am ei gwasanaeth i’r Eglwys yn lleol
ac yn genedlaethol. Daw Sue o Gaerdydd a
mynychodd Ysgol Uwchradd Gatholig
Hafod y Waun (Heathfield House) ac Ysgol
Gyfun Rhydfelen lle y daeth hi’n rhugl yn y
Gymraeg. Llongyfarchiadau cynnes iddi.
Ymgynghorydd Iaith Dinas Caerdydd:
Nerys yn trosglwyddo’r awenau i Hywel
Pob dymuniad da i Nerys Snowball,
Pentyrch, ar ei hymddeoliad fel
Ymgynghorydd Iaith Dinas Caerdydd.
Llongyfarchiadau a phob llwyddiant i Hywel
Jones, sydd ar hyn o bryd yn swyddog yn
Adran Arholiadau Cydbwyllgor Addysg
Cymru, ar ei benodiad yn olynydd i Nerys.
Llongyfarchiadau i:
John a Peta Davies, Pantmawr, Rhiwbeina,
ar ddathlu eu Priodas Aur ar 2 Mawrth.
Cant Oed
Eleni mae ein hamgueddfa genedlaethol,
Amgueddfa Cymru, yn dathlu ei
chanmlwyddiant. Agorwyd y prif adeilad ym
Mharc Cathays ym 1907 ond erbyn hyn
mae’r Amgueddfa wedi tyfu i gynnwys saith
safle, yn amrywio o Amgueddfa Lechi
Cymru yn Llanberis i Amgueddfa Lofaol
Cymru, Pwll Mawr, ym Mlaenafon. Yn
ystod y flwyddyn cynhelir nifer o
ddigwyddiadau i ddathlu’r canmlwyddiant.
Llongyfarchiadau i Amgueddfa Cymru a
phob llwyddiant iddi ar gyfer y dyfodol.
Swydd newydd i Richard
Mae cynddirprwy Gyfarwyddwr Gwasg
Prifysgol Cymru, Richard Houdmont, o
Riwbeina, newydd ei benodi’n Gadeirydd
Gwasg Seren. Llongyfarchiadau iddo a phob
llwyddiant iddo yn ei swydd newydd.
Dwy gyngerdd safonol ar yr un noson!
Cafwyd cyngerdd ardderchog yn Ysbyty’r
Brifysgol i gefnogi Ymchwil y Galon ar nos
Sadwrn 17 Chwefror gan Gôr Serendipity, ac
roedd Côr Meibion Cwmbach a’r mezzo
soprano Alison HensonJones yn perfformio
yn Eglwys Bethany, Rhiwbeina, yr un noson
tuag at Apêl Eisteddfod Genedlaethol
Cymru, Caerdydd, 2008.
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Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg
Hawl i Holi yn Ysgol Y Fro!
Ar ddydd Iau, 18fed o Ionawr, daeth Colette
Hume, gohebwraig o’r BBC, i ymweld â’r
Clwb Dadlau. Roedd ei hymweliad yn sgil
ein cais i raglen Schools’ Question Time y
BBC. Atebodd Mrs Hume ein cwestiynau
mewn ffordd frwdfrydig a hynod ddiddorol.
Mwynheuon ni ysgrifennu ein cais ar gyfer
BBC Question Time yn fawr iawn, ac er bod
ein cais wedi cael ei ganmol, ni
chyrhaeddodd y rownd derfynol. Serch
hynny, roedd e’n hwyl ac roedd hi’n brofiad
gwych clywed am weithdrefnau’r BBC gan
newyddiadurwraig broffesiynol. Rydyn ni i
gyd yn ddiolchgar iawn i Colette am ymweld
â ni yn yr ysgol ac am roi’r cyfle i ni i
glywed am ei phrofiadau diri! Diolch,
Colette!
Ruth Pilcher 10O
Gwobr Dug Caeredin
Mae 80 disgybl ar hyn o bryd yn cymryd
rhan yng Ngwobr Efydd Dug Caeredin yn
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Mae nifer o’r
disgyblion hyn yn mynychu sesiynau
hyfforddi pythefnosol yng nghanolfan
hamdden y Barri fel rhan o adran Adloniant
Corfforol y Wobr. Maen nhw hefyd yn
cymryd rhan yng nghynllun Achubwyr Ifanc
Sant Ioan fel rhan o’r adran Gwasanaeth.
Arweinir y sesiynau hyn gan George
Chamberlain.
Mae nifer o ddisgyblion hefyd yn mynychu
Clwb Coginio ar ôl ysgol, dan arweiniad
Miss Bethan Pegler, aelod o’r Adran
Dechnoleg. Mae disgyblion eraill yn
mynychu gweithdai gan yr heddlu a gynhelir
yn wythnosol yn yr ysgol fel rhan o adran
Gwasanaeth y Wobr. PC Debi Gwynne o
Heddlu De Cymru sy’n arwain y sesiynau
hyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ystod y
sesiynau trafodir rôl yr heddlu ym mywydau
pobl ifanc, dinasyddiaeth a materion
cyfreithlon sy’n effeithio ar bobl ifanc yn ein
cymuned.
Mererid besucht Barri
Derbyniodd y Prifardd Mererid Hopwood
wahoddiad i ddod at ddisgyblion Blwyddyn
12 a 13 yn ddiweddar i gyflwyno sesiynau
gramadeg Almaeneg. Er bod Mererid yn
gyfarwydd i'r mwyafrif fel bardd sy’n trin
geiriau Cymraeg, gradd mewn Almaeneg a
Sbaeneg sydd ganddi, a doethuriaeth mewn
Almaeneg. Mae hi'n ddarlithydd yn Adran
Almaeneg Prifysgol Abertawe ac yn diwtor
ysgrifennu creadigol yn Adran y Gymraeg.
Llwyddodd i swyno pawb gyda'i gwybodaeth
a'i hasbri ac argyhoeddi pawb nad oes
unrhyw beth yn boring am ramadeg!
Eglurodd mai logos yw ‘gair’ yn yr iaith
Roeg, ac mai'r un tarddiad sydd gan y gair
logic. Eglurodd Mererid fod yn rhaid cael
logic i bob gair, gan sicrhau ein bod yn
defnyddio ein geiriau'n gywir bob tro. Efallai
y bydd gobaith cynganeddu yn yr iaith
Almaeneg pan fydd hi'n ymweld â ni nesaf!

Marwolaethau
Cydymdeimlwn â:
theulu’r diweddar Dyfnallt Morgan, Gabalfa,
a fu farw yn Ysbyty’r Brifysgol ar 18
Rhagfyr yn 66 oed. Bu’r angladd yn
Amlosgfa Aberystwyth ar 29 Ionawr.
Cydymdeimlwn â:
theulu’r diweddar Dilys Davies, gynt o’r
Rhath, a fu farw ar 2 Chwefror. Bu’r angladd
yng Nghapel Salem, Llanrhystud,
Ceredigion, ar 8 Chwefror.
Cydymdeimlwn â:
theulu’r diweddar Andrew Burnham o’r
Rhath, ond gynt o Bontrhydfendigaid, a fu
farw’n dawel yn Ysbyty’r Felindre, yr
Eglwys Newydd, ar 3 Chwefror. Bu’r
angladd yn Amlosgfa Aberystwyth ar 9
Chwefror.

Prysurdeb y Chweched
Roedd yr wythnosau cyn y Nadolig yn
gyfnod prysur iawn i fyfyrwyr chweched
dosbarth yr ysgol. Bu Blwyddyn 13
ynghlwm â ffug gyfweliadau ar gyfer
mynediad i Brifysgol a daeth cynrychiolwyr
o fyd busnes atom i gynnal cyfweliadau â’r
myfyrwyr. Cynhaliwyd y cyfweliadau dros
dri diwrnod a bu’n ymarfer hynod o
werthfawr i’r myfyrwyr wrth iddynt nesáu at
ddyddiau cyfweliad go iawn.
Bu Blwyddyn 12 yn brysur yn ddiweddar
hefyd. Bu’r criw yn cynnal ffair go
arbennig cyn y Nadolig i werthu bob math o
nwyddau, rhai wedi eu gwneud â llaw. Bu
cyfle i ddisgyblion iau yr ysgol a’r staff
wneud ychydig o siopa Nadolig cyn y
gwyliau a chafwyd sawl anrheg ddiddorol ac
unigryw dros yr Ŵyl o ganlyniad i’r fenter
hon! Mae Blwyddyn 12 yn gweithio tuag at
Lefel 3 yn eu cwrs Sgiliau Allweddol ac mae
cynnal gweithgaredd o’r fath yn hwb iddynt
gyrraedd y nod. Codwyd dros £300 er budd
elusennau lleol.
Byd y Campau
Roedd hi’n newyddion da i Adran
Gymnasteg yr ysgol yn ddiweddar, gyda
Thîm Gymnasteg Blwyddyn 7 ac 8 yn dod
yn ail yng nghystadlaethau’r sir a Thîm
Gymnasteg Blynyddoedd 913 yn ennill teitl
Pencampwyr y Sir! Roedd llwyddiant unigol
hefyd i Finlay Haswell a ddaeth yn ail ac
Elinor Lewis a gipiodd deitl Pencampwraig y
Sir.
Cynhaliwyd gŵyl nofio'r Urdd yn
Abertawe ar ddydd Sadwrn 27ain o Ionawr.
Daeth 16 o ddisgyblion yr ysgol drwodd i’r
rownd derfynol. Roedd y pwll cenedlaethol
dan ei sang â disgyblion y Fro!
Bu hi’n dymor llwyddiannus iawn hyd yma
i’r timau hoci gyda thîm Blwyddyn 11 yr
ysgol yn dod yn ail yn y sir a’r tîm cyntaf yn
dod yn drydydd yn y pencampwriaethau
diweddar.
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Clecs CoedYGof
Croeso nôl i Mrs Angela Edwards a Mr Iolo
Davies ar ôl salwch hir. Rydym yn falch
iawn eu bod yn well ac yn ôl yn ein plith.
Diolch o galon i Ann Thomas, Sara Thomas
a Ffion Lloyd Jones am lenwi’r bylchau yn
gampus.
Bu Blwyddyn 6 yn ymweld â’r Crucial
Crew i ddysgu am iechyd a chadw’n ddiogel.
Mwynheuodd pawb yn fawr iawn, gan
ddysgu llawer.
Ar brynhawn Gwener ym mis Ionawr bu
cyffro mawr ar iard yr ysgol wrth i
hofrennydd HMS Exeter hedfan yn isel iawn
dros yr iard lle roedd y plant i gyd yn sefyll
mewn siâp Helo mawr. Diolch yn fawr i
Huw y peilot, o Sully, am alw heibio i’n
gweld!
Cafwyd hwyl fawr yn y Panto. Pwyll yn
wir oedd Pia’i! Nid y plant yn unig
fwynheuodd y cynhyrchiad – cafodd yr
athrawon hefyd flas arno!
Chwaraeodd y plant mewn cystadleuaeth
bêldroed ar ddydd Sant Ffolant ac er na
chyraeddasant y brig cawsant ddiwrnod wrth
eu bodd. Drannoeth cynhaliwyd Disgo Sant
Ffolant a’r lle yn frith o galonnau coch.
Mwynheuodd pawb  yn rhieni, plant ac
athrawon. Diolch yn arbennig i’r Gymdeithas
Rieni am eu gwaith caled.

Merched y Wawr
Bro Radur
Noson Santes Dwynwen
Buom yn dathlu Noson Santes Dwynwen
yn ein ffordd arferol ddiwedd Ionawr.
Cafodd y dynion wahoddiad i ymuno â
ni yn ein cinio blynyddol yng Nghlwb
Golff Radur. Roedd tua 80 yn bresennol
i fwynhau pryd o fwyd blasus a chwmni
da.
Robin Jones oedd llywydd y noson, a
chyflawnodd ei waith yn raenus a
chartrefol, yn ôl ei arfer.
Richard Thomas y milfeddyg
o
Aberteifi, neu ‘Dic y Fet’, oedd y gŵr
gwadd, a chawsom lond bol o chwerthin
wrth wrando ar ei straeon ffraeth a’i
atgofion difyr am ei waith a’i ardal
enedigol. Roedd ganddo neges bwysig i
ni hefyd, sef pwysigrwydd perthyn i
gymdeithas er mwyn bod yn gefn i`n
gilydd ac er mwyn cynnal yr iaith a`r
diwylliant yn ein cymunedau. Prynwch ei
lyfr os am flas ar ei hiwmor !
Diolchodd Marian Evans iddo am ein
diddanu, cyn i ni droi am adre ar ôl
noson hwyliog, braf.
Sioe Ffasiwn
Mae`r gangen yn trefnu Sioe Ffasiwn
gyda siop Kiro er mwyn codi arian i
gyfrannu
gwobrau
i
Eisteddfod
Genedlaethol Cymru, Caerdydd 2008.
Cynhelir y noson yng Nghlwb Golff
Radur, nos Iau, 22 Mawrth a chyflwynir y
modelau gan Sara Evans a Betsan Powys.
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“...i dre Daniel lle gwelir
ym mis Awst holl
fwrlwm Sir...”
Annwyl gyfeillion,

Merched Bl6 yn ‘Crucial Crew’

2 Ebrill 2007: Gwahardd
Ysmygu mewn Mannau
Cyhoeddus
Bydd ysmygu’n cael ei wahardd ym mhob
man cyhoeddus caëdig a mannau gwaith o
ddydd Llun, 2 Ebrill ymlaen.
Bydd ysmygu yn anghyfreithlon os yw’r
adeiladau yn gwbl gaëdig neu’n sylweddol
gaëdig, gan gynnwys ystafelloedd a
ddynodwyd yn flaenorol yn ‘ystafelloedd
ysmygu’. Bydd y gyfraith newydd yn
effeithio ar y mwyafrif helaeth o adeiladau
cyhoeddus, gan gynnwys mannau gwaith a
cherbydau gwaith, a bydd yn berthnasol i
staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr.
Dair wythnos cyn y daw’r gyfraith newydd
i rym, ddydd Mercher, 14 Mawrth, bydd
Diwrnod Dim Ysmygu eleni. Cafodd y
diwrnod hwn ei gynnal ers bron 25 mlynedd
yn ganolbwynt blynyddol i ysmygwyr sydd
am ymwrthod â’u caethiwed ysmygu. Y
thema eleni yw ‘Dalen Lân’ a bydd
deunyddiau sy’n hyrwyddo’r diwrnod yn
cael eu harddangos ar draws y brifddinas.
Mae rhagor o wybodaeth a chefnogaeth i’r
rheiny sy’n ceisio rhoi’r gorau i ysmygu ar
Ddiwrnod Dim Ysmygu 2007 ar gael ar
www.nosmokingday.org.uk

Hoffech chi efelychu rhai o feridd a llenorion
amlycaf y genedl trwy ennill y Goron, y
Gadair neu’r Fedal Ryddiaith pan ddaw’r
Eisteddfod Genedlaethol yn ôl i’r Wyddgrug
yr haf yma?
Os felly, neu os am ennill un o’r llu
cystadlaethau yn adrannau cyfansoddi
llenyddiaeth, cerddoriaeth, dysgwyr, dawns a
gwyddoniaeth, mae eisiau mynd ati o ddifri
gan fod 1 Ebrill yn prysur nesáu.
Mae’r swyddfa bost leol yn edrych ymlaen
yn eiddgar at gynnydd sylweddol yn eu
gwaith bob dydd o hyn i 1 Ebrill er mwyn
gweld Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint
a’r Cyffiniau yn llwyddo ym mhob ystyr.
Mewn dim o dro, wedi i staff y swyddfa
ymdrin â’r cystadlaethau cyfansoddi,
gobeithio y bydd eisiau agor toreth o
amlenni’r rhai sy’n dymuno cystadlu ar y
cystadlaethau llwyfan, gan fod dyddiad cau
derbyn enwau y corau, partïon ac unigolion
ar 1 Mai.
Cynhelir yr Eisteddfod eleni ar gyrion tref
farchnad yr Wyddgrug, un mlynedd ar
bymtheg ers ei hymweliad diwethaf â’r ardal.
Beth am ei gwneud felly yn Eisteddfod i’w
chofio go iawn, ac anfon eich cynnyrch a’ch
enwau i gystadlu ataf fi yn Swyddfa’r
Eisteddfod, Hen Dŷ’r Ysgol, Ffordd
Glanrafon, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.
CH7 1PA.
Gyda diolch,
Hywel Wyn Edwards
Trefnydd
1Ebrill 1Mai 1Ebrill 1Mai 1Ebrill 1Mai 1Ebrill 1Mai

STADIWM YR
ADAR GLAS
Dechreuwyd eisoes ar y gwaith o baratoi
safle yn Lecwydd ar gyfer stadiwm newydd
Clwb Pêldroed Caerdydd. Disgwylir i’r
stadiwm, fydd â lle i ddeng mil ar hugain i
ddechrau, fod yn barod erbyn mis Chwefror
2009. Caiff ei amgylchynu gan siopau a
bydd y rheiny ar agor ymhen blwyddyn.
Disgwylir hefyd i dîm rygbi’r Gleision
benderfynu rhannu’r stadiwm newydd gyda’r
tîm pêldroed. Trefnwyd eisoes iddyn nhw
rannu cyfleusterau ymarfer yn Hensol.
Tymor boddhaol
Ar ôl cyfres o ganlyniadau siomedig
ddiwedd y llynedd mae perfformiadau’r
Adar Glas wedi bod yn llawer iawn mwy
calonogol hyd yma eleni gan iddyn nhw golli
dwy yn unig o’r wyth gêm gyntaf.

Dylan Jones
Gwasanaeth adeiladu
a dylunio gerddi.
Ffôn cartref : 20512567
Symudol : 07890134514
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PASPORT

Del Eila a’r
Cwangosiaid:
Sgŵp i Gwmni Theatr y
Crwys

Guto Rhys Roberts, o gyffiniau Bangor
sy’n cael ei holi’r mis yma...
O ble rwyt ti’n dod yn wreiddiol?
Rhiwlas (ger Bangor).
Ym mha ran o Gaerdydd rwyt ti’n byw?
Grangetown.
Ers faint rwyt ti’n byw yng Nghaerdydd?
Chwe blynedd a hanner.
Beth fuest ti’n ei wneud cyn neu ar ôl
symud yma?
Mynychais Ysgol Tryfan, Bangor, ble’r
astudiais fy Lefel A cyn mynd ymlaen i
Brifysgol Caerdydd i astudio Peirianneg
Integredig (cyfuniad o Beirianneg
Mecanyddol, Trydanol, Electronig a
Gwneuthur). Fel rhan o fy nghwrs roedd
rhaid treulio fy nhrydedd flwyddyn gyda
chwmni mewn diwydiant. Cefais bymtheg
mis o brofiad gwerthfawr gyda Magellan
Aerospace ym Mryste a gynigiodd swydd
barhaol i mi wedi i mi raddio yn 2004. Cyn
cychwyn y swydd treuliais ddau fis yn teithio
yng Ngwlad Thai, Malaysia a Dwyrain
Awstralia.
Rwyf erbyn hyn wedi prynu tŷ yn
Grangetown ac yn gyrru i’r gwaith ym
Mryste bob dydd.
Ble rwyt ti’n gweithio erbyn hyn?
Rwy’n dal i weithio i Magellan Aerospace
fel stress engineer. Am y ddwy flynedd
ddiwethaf rwyf wedi bod yn arbenigo ym
maes Fatigue & Damage Tolerance, sy’n
golygu fy mod yn gyfrifol am sicrhau bod
beth bynnag rydym yn ei ddylunio yn addas i
wrthsefyll oes hedfan yr awyren.
Rydym yn gweithio ar sawl awyren
wahanol, ond yr un fwyaf adnabyddus i mi
weithio arni yw’r awyren ddeulawr, yr
Airbus A380. Roeddem yn gyfrifol am
ddylunio a gweithgynhyrchu rhan gymharol
gymhleth o’r adain, sydd bellach yn yr awyr
yn cael ei phrofi.
Beth rwyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser
hamdden?
Bwyta, chwarae gemau megis tennis, pêl
droed 5 bob ochr, badminton a golff, gwylio
24, a bwyta mwy!
Beth sy’n gwneud i ti chwerthin?
Fy nghariad, Hannah!
Ble mae’r mannau gorau i fynd allan yng
Nghaerdydd?
Ar gyfer comedi mae’r Glee Club yn y Bae
yn lot o hwyl tra bod Theatr y Sherman yn
Cathays yn dda am berfformwyr mwy
adnabyddus. Dw i’n tueddu i fynd i sinema
VUE i wylio ffilmiau – mae’n agos i’r tŷ, yn
llai prysur ac mae ganddo sgriniau mwy na’r
UGC.
Dwi’n ffan mawr o Pizza Express, ond am
fwyd Eidalaidd traddodiadol dw i 'rioed wedi
cael pryd gwael yn La Lupa yn Nhreganna
na Lorenzas ar Heol Crwys. Er hynny, fy

hoff fwyty yng Nghaerdydd yw Portos ar
Heol Fair. Mae’r sgiwer o gig sy’n hongian
o’r to yn cael ei gladdu bob tro!
I fynd allan ar y cwrw mae’r local, sef y
Cornwall yn Grangetown, wastad yn lle da i
gychwyn (bwyd da hefyd!). Dempseys yn
ffefryn hefyd. Philharmonic yn dda ar nos
Iau, fyny grisia yn O’Neills (newydd) ar nos
Wener, ond rhaid mynychu'r City Arms cyn
mynd i Glwb Ifor ar nos Sadwrn!
Ble rwyt ti’n hoffi mynd ar dy wyliau?
Dw i wedi cael gwyliau gyrru yn Ewrop
amryw o weithiau gyda’r teulu. Ma’n siŵr
mai’r Costa Brava yn Sbaen yw’r ardal ora i
mi fod ar wylia glan y môr, a Tuscany yn yr
Eidal yw’r lle poethaf a mwyaf hanesyddol
ddiddorol.
Bues i yn Zermatt yn y Swistir y gaeaf
diwetha' i sgïo. Lle gwych o ran eira a bywyd
nos (os da chi heb flino gormod ar ôl
diwrnod ar y llethrau!). Es i Sorrento yn yr
Eidal gyda fy nghariad yn yr haf. Ardal
brydferth boeth a llawer o hanes yn perthyn
iddi (Pompeii, Amalfi ayb).
Rwy’n gobeithio mynd yn ôl i Wlad Thai
rywbryd hefyd. Pobol hynod o glên, llawn
hwyl, a thraethau bendigedig. Y profiad
gorau i mi ei gael dramor oedd yn Awstralia
pan brynais i a dau ffrind campervan a’i yrru
i lawr yr arfordir dwyreiniol gan stopio i
wersylla a gwneud amryw weithgareddau ar
y ffordd. Ma’ Gogledd America a Chanada
wastad wedi apelio hefyd fel rhywle i
ymweld â nhw yn y dyfodol.
Y trip rygbi gorau i mi ei gael oedd i Baris
yn 2005. Ar ôl tair noson a dau ddiwrnod o
yfed caled, roeddwn yn ddigon lwcus i gael
tocyn i’r gêm yn Stade de France lle
roeddwn yn eistedd yng nghanol criw o
Ffrancwyr! Buddugoliaeth fythgofiadwy i
Gymru.
Petaet yn cael cyfle i wella rhywbeth yng
Nghaerdydd, beth byddet ti’n ei wneud?
Rhoi stop ar bobol rhag cymryd drosodd tai
bach y tafarndai gyda’u persawr rhad a’u
papur sychu dwylo drudfawr. Pam ddylsa
dyn orfod teimlo’n euog am beidio talu i
olchi ei ddwylo???
Hoffwn weld mwy o bwyslais ar yr iaith
Gymraeg yn y ddinas hefyd. Buasai’n braf
darllen arwyddion gyda’r Gymraeg yn brif
iaith yn hytrach na’r Saesneg mewn siopau
ar y stryd fawr. Buasai hynny’n dysgu
ychydig o’r iaith i bobol heb iddynt orfod
gwneud llawer o ymdrech.

Sgŵp eithriadol i Gwmni Theatr Y Crwys
eleni oedd comisiynu dau o sêr amlycaf
Cymru, sef Emyr Edwards ac Eilir Owain
Griffiths, i ysgrifennu, cyfansoddi a
chyfarwyddo pantomeim yn arbennig ar
gyfer y cwmni. Yn ogystal, castiwyd criw o
actorion eithriadol ddawnus a brwdfrydig i
berfformio’r sioe.
Dychanu gwleidyddiaeth yn y Cynulliad
oedd sylfaen y pantomeim ond cyn i chi
godi’ch aeliau – oedd, mi roedd hi’n sioe
deuluol wych, yr oedd modd ei dehongli ar
sawl lefel. Roedd y sgript yn glyfar, y
gerddoriaeth yn fywiog, yr actio a’r
cymeriadu’n
rhagorol, a chyfraniad y
gweithwyr ôlllwyfan yn raenus. Bodlonwyd
ein holl ddisgwyliadau.
Er na allai’r plant ieuengaf werthfawrogi’r
sgript soffistigedig, roedd hi’n amlwg o’r
dechrau eu bod yn cael blas ar yr actio, y
gwisgoedd a’r symudiadau, er enghraifft
doniolwch o weld Yr Arglwydd Mowredd
Mowr yn cysgu yn ei gadair helaeth a
dihuno’n sydyn wrth i Fflopsen Mopsen
ymddangos. A dyna chi gymeriad hoffus – y
ffefryn gan nifer o’r plant. Hi sy’n glanhau a
datgelu cyfrinachau o’r bin sbwriel, sef bod
Del Eila’r ddraig yn mynd i gynnal
archwiliad cudd i weithgareddau amheus yn
y ‘Cynilo’. Ychwanegwyd at yr hwyl wrth i
Sili a Bili ganu ac anghofio’u geiriau.
Mae’r thema’n datblygu’n slic a chyflym,
wrth i’r dihiryn hy, haerllug, Ygi Ygi, a’i
gwangos gwasaidd wneud eu gorau glas i
rwystro’r archwiliad a charcharu Del Eila
(‘gwisg bert a llais neis’ meddai rhai o’r
merched) mewn twlc yn Sain Ffagan  ond
nid cyn iddi ollwng ei chynffon!
Gwerthfawrogwyd
actio a symudiadau
clyfar ac ystwyth Ygi yn fawr gan oedolion a
phlant er gwaethaf ei amhoblogrwydd a’i
wrthdaro bygythiol â’r gynulleidfa, Doedd y
cwangos ddim yn brin o edmygwyr chwaith!
A phwy wnaeth achub y dydd? Y prif
heddwas wrth gwrs. Trwy gymorth y
cyfryngau sy’n trefnu sioe fyw gystadleuol
hwylus, ynghyd â’r wasg, adunir y ddraig â’i
chynffon. Diweddir y sioe wrth i Del Eila
ddyfarnu bod dyfodol Walia Wen yn ddiogel
yn nwylo’r werin er gwaethaf y
llywodraethwyr.
Daliodd y cynhyrchiad ddiddordeb y
gynulleidfa o’r dechrau i’r diwedd, ac aeth
pawb adref wedi joio mâs draw!
Llongyfarchiadau i bawb a diolch i’r plant
am eu sylwadau gonest.
Adelina Evans

Ble rwyt ti’n dy weld dy hun mewn deng
mlynedd?
Dw i’n gobeithio bod yn ôl yng Nghymru ar
ôl cael rhai blynyddoedd dramor yn
gweithio.
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Tamaid amheuthun
ym myd y llyfrau
Maent yn rhan hanfodol o unrhyw baned
foreol neu de prynhawn, ond faint wyddech
chi am y gacen gri, neu’r pice bach? Yn y
gyfrol newydd sbon, Dathlu Gŵyl Ddewi
(Gwasg Carreg Gwalch, £6.95; ISBN: 1
845270150), mae Elin Meek yn cyflwyno
hanes y pice, yn ogystal â thrafod sawl
agwedd arall o Gymru a Chymreictod.
Mae Dathlu Gŵyl Ddewi hefyd yn llawn
dop o ffeithiau difyr am ein nawddsant, o
hanes ei fywyd i’r chwedlau a’r gwyrthiau a
gysylltir ag ef. Cynigia’r gyfrol hefyd olwg
ar y rhesymau pam mae cennin, cennin pedr
a’r Ddraig Goch oll yn symbolau o Gymru;
ceir yn ogystal olwg ar wisgoedd
traddodiadol a newydd.
Dathlu Gŵyl Ddewi yw’r ail gyfrol yng
nghyfres Hwyl Gŵyl, a daw yn sgil
llwyddiant y gyntaf, Dathlu Calan Gaeaf.
Mae’r gyfrol yn ddelfrydol ar gyfer
dathliadau Mawrth 1af, ond mae ganddi
hefyd ddigon i’w gynnig gydol y flwyddyn.
Ffeithiau chwim am bice bach:
Mae modd olrhain pice ar y maen i un o’r
ffurfiau cynharaf ar bobi, lle byddai maen
neu lechfaen yn cael ei osod ar dân agored.
Yna byddai’r maen yn cael ei ddefnyddio fel
arwyneb coginio ar gyfer y pice, rhywbeth
yn debyg i blât poeth heddiw. Byddai
cymysgedd y pice wedyn yn cael ei osod ar y
maen i'w goginio ar un ochr yn gyntaf cyn
cael ei droi i gwblhau’r coginio.
Ar un adeg câi pice eu bwyta’n gyson yn y
ffermdai a’r bythynnod fel ei gilydd, a
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Cyfieithiad newydd
o’r Mabinogi gan
Sioned

byddai’r glöwr a’r chwarelwr hefyd yn hoff
o’u cael yn ei focs bwyd.
Ond er mor gyffredin oedd y teisennau
hyn ... nid yr un oedd y dull o’u crasu ymhob
ardal. Eu crasu ar y maen uwchben tân
agored oedd y dull mwyaf cyffredin, efallai,
a gelwid hwy yn pice ar y mân, tishan ar y
mân, a tishan lechwan (llechfaen).
Mewn rhai ardaloedd ym Mro Morgannwg
cresid hwy mewn ffwrn dun (Dutch oven) o
flaen y tân. Cacennau wedi’u torri’n rhai
bychain, crwn oedd y rhain, ac fe’u cresid yn
rhesi ar waelod y ffwrn o flaen tân coch.
Byddai eu henwau’n amrywio eto: pice/pica
bach, tishan gron, neu tishan rown.
Ar adegau pan oedd bara’n brin neu pan
ddisgwylid ymwelwyr i de prynhawn y
gwneid y gacen hon. Mae’n debyg am y
rhesymau hyn, arferid meddwl am bice bach
fel bwyd y bobl dlawd.

ʹCroesawu’r Gwanwynʹ
Cyn eu taith dros y Pasg i Mallorca, mae

Cantorion Ardwyn Caerdydd
yn cyflwyno
cyngerdd o gerddoriaeth orfoleddus i’r gwanwyn
yn Eglwys Bedyddwyr Albany Road
31 Mawrth 2007 am 7.30pm
i godi arian ar gyfer
cronfa Eglwys Bedyddwyr y Tabernacl
ar gyfer eu clinig yn Lesotho.
Bydd y rhaglen yn cynnwys ffefrynnau megis
Parry: I was Glad
Faure: Cantique de Jean Racine
a llawer mwy

Tocynnau £5 (plant a myfyrwyr £3)
wrth y drws neu gan aelodau’r côr
www.cardiffardwynsingers.co.uk
Dewch i’n cefnogi!

Cyhoeddir The Mabinogion, cyfieithiad
newydd o’r Mabinogi gan yr Athro Sioned
Davies, ddydd Gŵyl Dewi. Vivid a sparkling
yw’r geiriau a ddefnyddir gan Wasg
Prifysgol Rhydychen, y cyhoeddwr, i
ddisgrifio’i chyfeithiad.
Yn y gyfrol, mae’r rhagymadrodd yn
gosod y chwedlau yng nghyddestun
traddodiad y cyfarwydd. Mae nodiadau
esboniadol yn taflu goleuni ar agweddau ar y
gymdeithas ganoloesol yng Nghymru ac yn
tynnu sylw at y berthynas rhwng y chwedlau
gan groesgyfeirio mewn dull na wnaethpwyd
o’r blaen. Mae’r rhagymadrodd hefyd yn
cynnwys mynegai o enwau personol ac
enwau lleoedd, map yn dangos lleoedd a
enwir yn y chwedlau a chymorth gydag
ynganu. Llongyfarchiadau i Sioned ar ei
champ!
Pris:
£12.99
(Clawr
caled)
ISBN10: 0192832425
Cyfres: Oxford World's Classics

SIPRYS
ARDDANGOSFA
GWRYW
Mudiad sy’n anelu at ddarparu fforwm i
artistiaid Cymraeg eu hiaith, ynghyd â
chyswllt rhwng Cymry Cymraeg a dysgwyr â
byd celf weledol yng Nghaerdydd yw Siprys.
Cynhelir arddangosfa o waith newydd gan
chwe aelod o SIPRYS yn Oriel Artistiaid yr
Hen Lyfrgell, Oriel Canfas, Stryd
Morgannwg, Treganna, rhwng 24 Mawrth a
21 Ebrill 2007. Bydd thema’r arddangosfa,
Gwryw, yn cynnig i’r artistiaid faes sydd yn
gyfarwydd, ond eto’n heriol. Bydd cyfle i’r
artistiaid, tri dyn a thair merch, sy’n
cynrhychioli gwaith artistig amrywiol,
gydweithio a chreu gwaith celf a fydd yn
herio’r cyhoedd.
Bydd SIPRYS yn cynnal gweithdai tynnu
lluniau yn yr oriel, rhwng 10.30 a 12.30 y
bore, trwy gyfrwng y Gymraeg ddydd
Sadwrn 31 Mawrth, ac yn Saesneg ddydd
Sadwrn 14 Ebrill. Codir tâl o £5 y person y
sesiwn.
Am fwy o fanylion ffoniwch 07960
088407. Gwefan: http://www.siprys.com
Cefnogir gan Cyngor Celfyddydau Cymru /
Cronfa’r Lotri

Tiwtor Mathemateg
Profiadol Iawn
Athro graddedig, profiadol,
amyneddgara llwyddiannus iawn.
Cynradd hyd safon Uwch.
Ffôn: 07968 463 737
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Newyddion o’r Eglwysi

Minny Street, Caerdydd

Eglwys y Crwys
Y Gorlan
Cafwyd dau gyfarfod yn ystod mis Ionawr.
Ar ddechrau’r mis daeth Ros Williams atom
i sôn am Adar Tregaron, nid y rhai pluog ond
y côr merched a fu’n diddanu miloedd o’u
cydGymry cyn ac ar ôl y ddau ryfel byd.
Ddiwedd y mis bu Alun Guy yn rhannu peth
o gynnwys y llythyron a dderbyniodd dros
gyfnod o fwy na deugain mlynedd, gan
gynnwys llythyron gan Mansel Thomas,
John Hughes, Dilys Elwyn Edwards, Syr T.
H. ParryWilliams ac, yn ddifyr iawn, Billy
Wright, capten tîm pêldroed yn y
pumdegau. Mr Arthur Morris Jones oedd
siaradwr mis Chwefror a bu’n siarad am ei
brofiadau fel cynhyrchydd yn Theatr yr
Abbey, Dulyn. Cafwyd prynhawn cofiadwy
yn dilyn hanes un o theatrau mawr y byd.

Cerdded y Labyrinth yn festri Minny Street
Bedydd
Hyfryd oedd cael tystio i fedydd dwy o
ferched yn yr Oedfa Gymun ddechrau
Chwefror. Croesawn i’n plith Ffion Cara
John, merch Lowri a Mark a chwaer fach
Elin, a Catrin Mai Morgan, merch Carys a
Simon. Dymunwn bob bendith i’r ddau
deulu.
Oedfaon y Sul
Cawn arweiniad gloyw a chyfeiriedig ym
mhregethau ein Gweinidog o Sul i Sul a
gwerthfawrogwn yn fawr y cyfle i’w
hystyried ymhellach trwy dderbyn crynodeb
ysgrifenedig ohonynt. Yr Athro Glyn Jones
fu’n arwain yr Oedfa Gynnar ym mis
Chwefror ac nid oedd yn annisgwyl mai iaith
fu canolbwynt y gwasanaeth. Nodwyd
trydydd Sul mis Chwefror yn Sul y
Labyrinth; lluniodd ein Gweinidog
labyrinth yn seiliedig ar yr un yng
Nghadeirlan Chartres dros lawr y festri.
Tynnwyd sylw at y labyrinth a’i bwrpas yn
oedfaon y dydd a bu’r eglwys ar agor drwy’r
dydd i roi cyfle i aelodau gerdded y
labyrinth.
Bu cerdded y labyrinth yn
gyfrwng myfyrdod tawel  cyfle i ymdawelu,
i ymlacio ac i ganoli sylw ar Dduw a’n
perthynas ag Ef. Wrth ei gerdded, rhaid
arafu a chymryd camau bach. Wedi cyrraedd
y canol, rhaid mynd yn ôl ar hyd yr un
llwybr. Taith o’r byd a’i brysurdeb yw’r
daith i ganol y labyrinth; Duw yw'r canol a
thaith yn ôl i ganol y byd a’i brysurdeb wedi
bod gyda Duw yw’r daith o’r canol allan.
Diolch Owain am gyfle newydd i
ddatblygu’n ffydd!
Gwyddoniaeth ac Ati
Cafwyd dau gyfarfod arbennig ym mis
Ionawr i ystyried ‘Creadaeth, Esblygiad a
Chynllunio Deallus – Beth mae’r Cristion
i’w gredu?’ Dan arweiniad ein Gweinidog
cafodd yr aelodau gyfle i gynyddu eu
hymwybyddiaeth, trafod a rhannu profiad
ynghylch y materion yma. Daeth nifer dda
ynghyd, o wahanol oedran a diddordebau, a
gwerthfawrogwn fenter ein Gweinidog yn
ein harwain i faes sy’n codi cwestiynau i
gymaint o Gristnogion.

Penwythnos Ieuenctid
Bu aelodau’r Clwb Ieuenctid yn mwynhau
penwythnos yng Ngholeg Iwerydd ddechrau
mis Chwefror. Gyda thywydd arbennig ar
gyfer yr amrywiaeth o weithgareddau sydd ar
gael yn y coleg cafodd y criw amser wrth eu
bodd wrth iddynt gyfuno’r gweithgareddau
corfforol â’r cyfle i sgwrsio a thrafod.
Diolch i Owain a Lona, ynghyd â Shani a
Connor, am drefnu a sicrhau llwyddiant y
penwythnos.
Y Gymdeithas
Betsan Powys fu’n cadw trefn mewn Seiat
Holi ddiwedd Ionawr gan sicrhau nad oedd
cyfle i Llinor ap Gwynedd, Lewis Evans,
Rhian Fenn a Glyn Jones osgoi ateb yr
amrywiaeth o gwestiynau a ofynnwyd o’r
llawr. Cafwyd noson ddifyr yn eu cwmni ac
felly hefyd bythefnos yn ddiweddarach pan
ddaeth Marian Delyth atom i sôn am
ffotograffiaeth ac yn arbennig am ei
chyfraniad i’r gyfrol Cymru o Hud.
Cawsom gyfle yn ystod y cyfarfodydd i ganu
geiriau newydd emyn a ysgrifennwyd yn
arbennig ar gyfer y Gymdeithas gan
Rhiannon Evans.
Taith gerdded gyntaf 2007
Teithiodd y criw cerdded allan o Gaerdydd
ar gyfer taith gerdded gyntaf y flwyddyn gan
fynd i ardal Llanwynno ac ymweld â’r
eglwys yno a gweld bedd Guto Nyth Brân,
cyn cael cinio blasus yng Ngwesty
Brynffynnon.
Cymdeithasu dros fwyd!
Mae’r cyfleoedd i gymdeithasu a dod i
adnabod ein gilydd yn well dros bryd o fwyd
yn cynyddu! Mae gan y Koinônia misol
wedi oedfa nos a’r Koinônia canol dydd
ddilynwyr ffyddlon, gydag aelodau newydd
yn ymuno yn fisol. Yn ychwanegol, ym mis
Chwefror, daeth aelodau at ei gilydd ar nos
Sadwrn i rannu sgwrs dros ddiod a lluniaeth
ysgafn (Clonc, Plonc a Paté!) yng nghartref
Elinor a Howard Patchell yn yr Eglwys
Newydd, gan gefnogi elusen yr eglwys ar yr
un pryd.

Y Grŵp Merched
Cafwyd yr hwyl arferol yn dathlu’r Nadolig
gyda gwledd yn y festri a phump o wŷr doeth
a dewr yn gweini ar y byrddau. Fis Ionawr
Mari Wiliam oedd y wraig wadd a bu’n
olrhain hanes rhai o’r hen greiriau oedd yn
gyffredin yng nghartrefi’r werin ’slawer
dydd. Soniodd am blatiau, hen dystysgrifau
dirwest, darluniau hynod a chrochenwaith,
ymhlith eitemau eraill. Roedd yn noson
ddiddorol a werthfawrogwyd gan bawb.
Ddechrau mis Chwefror cafwyd cyfle i
wrando ar y Dr Dafydd Hughes yn sôn am ei
daith i ‘Ryfedd o Fyd’, sef India. Roedd hon
yn noson agored yn cynnwys tâl mynediad er
hyrwyddo gwaith dyngarol. Cyfeiriwyd at yr
amrywiaeth ieithoedd, y diwylliannau gwa
hanol, crefyddau ac arferion, yn ogystal â
thlodi a chyfoeth eithafol y wlad boblog hon.
Cymdeithas Ddrama’r Crwys
Bu’r Panto Del Eila a’r Cwangosiaid yn
llwyddiant mawr a chafwyd pedwar
perfformiad a roddodd fwynhad i nifer fawr
o bobl. Ceir adolygiad llawn ar dudalen 6.
Llongyfarchiadau :
i Siriol a David Burford, Banastre Avenue, ar
enedigaeth mab, Daniel Cynwil, ŵyr bach i
Carol a Cynwil Williams;
i Nia a Geraint Williams, Llanfihangel
Genau’r Glyn ar enedigaeth merch, Lleucu
Siôn, wyres fach i Ros a Gareth Williams.

Ty Gwyliau ym
Majorca i'w logi
Wedi ei leoli mewn pentref tawel
ar arfordir y Gogledd
Dim ond un o 8 tŷ
mewn datblygiad preifat
Yn cysgu 6
Pwll nofio mawr, cwrt tennis,
gardd a lle i barcio
Mae popeth yn y tŷ yn newydd
Am fanylion pellach:
www.ownersdirect.co.uk Ref: B1724
Ffoniwch Andrew ar (07710)
038309 neu (01446) 795330
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Salem, Treganna

Tabernacl, Yr Ais

Bedydd
Bedyddiwyd Mari Clwyd, merch Eira a
Graham Bowen, a chwaer fach Beca Rhys, ar
18 Chwefror. Llongyfarchiadau iddynt fel
teulu a phob dymuniad da.

Swydd newydd
Llongyfarchiadau i Hywel Jones ar gael ei
benodi yn Ymgynghorydd y Gymraeg yn Sir
Dinas Caerdydd. Bydd ei gyfrifoldebau yn
cynnwys bugeilio’r Gymraeg ar draws holl
ysgolion yr Awdurdod, a gwyddom y bydd
yn gefnogwr brwd i’r ysgolion a’r athrawon
sy’n addysgu’r Gymraeg.

Clwb Llyfrau
Cyfarfu’r Clwb Llyfrau i drafod Fresh
Apples gan Rachel Tresize.
Clwb Brecwast
Mae’r Clwb Brecwast wedi bod yn cwrdd
ddwywaith y mis ar fore Mercher yn Ystafell
Edwin, gyda’r babanod yn mwynhau
chwarae a’r rheini’n mwynhau clonc.
Croeso i chi ymuno â ni gyda’ch babanod
bach a phlant ifanc iawn.
Y Gell Weddi
Cyfarfu’r Gell Weddi yn ôl yr arfer yn fisol,
wrth i ni feddwl a gweddïo am gleifion a rhai
llai ffodus.
Dathlu Penblwydd Evan yn 40!!!
Daeth aelodau a ffrindiau Salem a Bethel
Rhiwbeina at ei gilydd yn Salem ddiwedd
Ionawr i ddathlu penblwydd ein gweinidog
yn 40! Cawsom oedfa hyfryd fore Sul 26
Ionawr, a pharti i ddilyn yn y festri, yn gyfle
i ni wledda a mwynhau gyda’n gilydd.
Roedd y festri’n orlawn ar gyfer yr achlysur.
Roedd hi’n wych rhannu’r dathliad gydag
Evan, ac yn hyfryd ei fod yn dymuno dathlu
gyda ni i gyd. Dywedodd Evan ei fod wedi
gorfod aros i fyny tan un o’r gloch y bore
canlynol i agor yr holl gardiau! Diolch Evan
am dy ofal drwy’r flwyddyn, ac am fod yn
gyfaill i bob un ohonom.

Enwi plentyn
Cyfeiriwyd yn rhifyn diwethaf Y Dinesydd at
enedigaeth ail ferch Daniel a Helen Cunliff.
Deallwn bellach mai Angharad Haf yw ei
henw ac edrychwn ymlaen at ei gweld yn y
capel.
Casglu stampiau i BMS Cymru
Derbyniwyd llythyr oddi wrth Ganolfan
Stampiau y BMS yn diolch i'r eglwys am y
stampiau a gasglwyd y llynedd (2006).
Cyfrannodd yr eglwys tua 18,500 o stampiau
(yn pwyso 2.5 kg). Gwerthwyd y rheiny,
ynghyd â'r stampiau a ddanfonwyd gan
eglwysi eraill, gan godi £9750 tuag at waith
y BMS er budd tlodion ar draws y byd.
Mae’n bwysig nodi bod ymdrechion y BMS,
mewn partneriaeth ag eglwysi lleol y
gwledydd tramor yn cyflawni llawer o waith
da ar yr ochr feddygol, gan ymateb i
drychinebau a hyrwyddo ymdrechion
dyngarol, yn ogystal ag arwain pobl at Grist.
Bore coffi
Diolch i Beryl a John Hall am eu croeso
dihafal ym mis Ionawr. Cafwyd croeso
gwresog hefyd yng nghartref Viv a Jean
Evans yn Nhongwynlais ar fore Mercher 14
Chwefror.
Yr Ais
Yn ystod y mis diwethaf, bu’r swyddogion
yn parhau eu trafodaethau gyda swyddogion
y sir, er nad oes penderfyniad terfynol eto.
Cymdeithas Nos Fawrth
Cafwyd noson ardderchog ar 13 Chwefror
yng nghwmni Guto Owen. Ei thema oedd
‘Newid Hinsawdd ac Ynni Cynaliadwy’ 
cyflwyniad y dylai pawb sy’n poeni am
ddyfodol ein bydysawd ei glywed.
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2007: Blwyddyn
Arwyddocaol ym Maes
Archaeoleg yng Nghaerdydd
a’r cylch
Hoffech chi gael gwybod mwy am ble a sut y
mae pobl wedi byw yn yr ardal hon, ers i’r
Rhufeiniaid adeiladu eu caer mewn lle addas
i bontio Afon Taf? Neu sut y mae
nodweddion canoloesol Caerdydd a’r cylch
yn dal yn fframwaith i’r brifddinas gyfoes a’i
maestrefi? Hwyrach y bydd prosiectau a
digwyddiadau sydd yn cael eu trefnu gan
Ysgol Hanes ac Archaeoleg y Brifysgol,
Caerdydd, o ddiddordeb i chi.
Â chefnogaeth Cronfa Arloesi ac
Ymrwymo’r Brifysgol, mae Archaeolegydd
Cymunedol, Jane Steward, newydd gael ei
phenodi i ddatblygu prosiect archaeoleg
cyhoeddus mewn cydweithrediad â Chyngor
Sir Bro Morgannwg ym Mhentref
Canoloesol Cosmeston. Cynhelir nifer o
weithgareddau yn y pentref yn ystod y
flwyddyn hon, gan roi cyfle i’r cyhoedd weld
a phrofi agweddau ar waith ymarferol
archaeolegwyr.
Hefyd yn 2007 dethlir penblwydd
Cymdeithas Archaeoleg Ganoloesol Prydain
ac Iwerddon yn hanner cant. Cynhelir cyfres
o gyfarfodydd, a digwyddiadau amrywiol i
ddathlu’r achlysur. Yng Nghaerdydd
traddodir darlith gyhoeddus yn y Gymraeg,
nos Iau, 6 Medi, gan yr Athro John Hines,
am ‘Archaeoleg Ganoloesol Caerdydd a’r
Cylch’; traddodir y ddarlith eto yn Saesneg
nos Sadwrn, 8 Medi.
Bydd y darlithoedd hyn yn ddechrau
cynhadledd nodedig o ysgolheigion blaenaf
Ewrop ym maes archaeoleg aneddiadau
canoloesol  rhwydwaith ‘Ruralia’, sy’n
cyfarfod bob yn ail flwyddyn, eleni yng
Nghaerdydd. Mae cyrsiau Archaeoleg y
Brifysgol wedi rhoi sylw i Gaerdydd yr
Oeseoedd Canol ers tro. Cawsant eu
hadolygu eleni, er mwyn caniatáu astudio
datblygiad Caerdydd o ganolfan filwrol
Rufeinig hyd at borthladd yr ugeinfed ganrif.
Am y tro cyntaf yn y maes hwn darperir
seminarau trwy gyfrwng y Gymraeg.
Edrychwn ymlaen at sôn am ganlyniadau a
llwyddiant y cynlluniau uchod.

Dros Hanner Pobl Cymru yn Dal mewn 'Diffeithwch Gwybodaeth'

Prynhawn Chwaraeon
Ganol Chwefror, daethom at ein gilydd yng
Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed i fwynhau
prynhawn o chwaraeon. Cawsom awr o
chwaraeon difyr yn y neuadd chwaraeon,
mewn timau, ac yna cafwyd awr annibynnol
i fwynhau cyfleusterau’r ganolfan. Aeth
nifer i nofio, ac fe chwaraeodd eraill hoci.
Ymgasglodd pawb ddiwedd y prynhawn i
gael bwffe a gwasanaeth byr, cyn gadael.
Prynhawn difyr a hyfryd i blant ac oedolion
o bob oed!

Dros flwyddyn ar ôl i Gyngor Defnyddwyr
Cymru rybuddio ynghylch y posibilrwydd y
byddai cannoedd o filoedd o gartrefi Cymru
yn cael eu gadael mewn diffeithwch
gwybodaeth, mae gwaith ymchwil diweddar
yn dangos bod dros hanner poblogaeth
Cymru yn wynebu'r un bygythiad.
Mae adroddiad diweddaraf y Cyngor,
‘Anghydraddoldeb Rhyngrwyd yng
Nghymru: Diweddariad 2006’, yn nodi nad
yw 53% o oedolion yng Nghymru (1.2
miliwn o bobl) yn cyrchu'r rhyngrwyd a bod
perygl y byddan nhw'n colli allan ar
wybodaeth hanfodol ynghylch gwasanaethau
yn sgil hynny.
‘Mae posibiliadau enfawr i'r rhyngrwyd o
ran cyfathrebu, siopa a dod o hyd i

wybodaeth,’ meddai Vivienne Sugar,
Cadeirydd Cyngor Defnyddwyr Cymru.
‘Serch hynny, rydyn ni'n pryderu y bydd
pobl sy ddim yn defnyddio'r rhyngrwyd yn ei
chael hi'n fwyfwy anodd i gyrchu
gwybodaeth am wasanaethau hanfodol.’
Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod rhai
mewn cylchoedd sy fwy dan anfantais yn llai
tebygol o gyrchu'r rhyngrwyd.
‘Dydyn ni ddim yn awgrymu y bydd pawb
eisiau defnyddio'r rhyngrwyd ond dylai'r
sawl sy'n penderfynu gwneud allu cyrchu'r
holl gymorth y mae ei angen arnyn nhw. O
ran y bobl hynny sy'n dewis peidio â
chyrchu'r rhyngrwyd, ni ddylent gael
anhawster cyrchu gwasanaethau hanfodol am
eu bod nhw wedi dewis peidio â mynd ar
lein.’
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CROESAIR Rhif 72 gan Rhian Williams
1

2

3

4

5

7
6

7

www.mentercaerdydd.org
029 20565658
Cynlluniau Gofal Hanner Tymor
Cynhaliwyd wythnos o Gynlluniau yn Ysgol
Treganna, Ysgol y Berllan Deg ac Ysgol
Melin Gruffydd dros wyliau hanner tymor
mis Chwefror. Trefnwyd nifer o
weithgareddau amrywiol gan gynnwys
gweithdy crochenwaith, addurno crempog a
thaith i’r sinema i weld Arthur and the
Invisibles. Fe fydd y cynlluniau gofal yn
cael eu cynnal nesaf dros wyliau’r Pasg.

9
12
11

8

11

10

13

14

13
12
15

16

17

18

19

19

Gig Ieuenctid
Cynhaliwyd gig ieuenctid llwyddiannus iawn
yng Nghlwb Ifor Bach, nos Wener, 16
Chwefror. Huw Evans, o’r gyfres deledu
boblogaidd Bandit, fu’n cyflwyno bandiau o
Ysgol Plasmawr a Glantaf –Random Elbow
Pain, Organised Chaos, The Adrenalines a
Tudalen 69. Trefnir dau gig ieuenctid fel
rhan o Tafwyl. Croeso i fandiau ysgol
gysylltu â ni yn y Fenter os am gymryd rhan.
Hoffem ddiolch i Eleri Griffiths, Swyddog
Ieuenctid Cyngor Caerdydd, am ei
chefnogaeth.

Penwythnos Teulu yng Ngwersyll yr Urdd
Llangrannog – 1315 Ebrill
Mae lle ar ôl i deuluoedd ar benwythnos y
Fenter yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog,
ganol fis Ebrill. Mae’r pris yn cynnwys yr
holl weithgareddau, llety, bwyd a diod. Am
fanylion pellach, cysylltwch ag Angharad:
angharad@mentercaerdydd.org
Cwis Cymraeg
Cynhelir cwis Cymraeg nesaf y Fenter nos
Sul, 25 Mawrth, yn Y Mochyn Du am 8yh.
£1 y person. Gareth Roberts fydd y cwisfeistr
Gweithgareddau i Ddysgwyr
Noson Sgwrsio Sydyn
Daeth tuag ugain o ddysgwyr i noson gyntaf
Sgwrsio Sydyn fis Chwefror, a bydd y noson
nesaf yn cael ei chynnal nos Iau, 15 Mawrth,
yng Nghanolfan The Gate, Stryd Keppog, Y
Rhath, rhwng 7yh a 8yh. Croeso cynnes i
ddysgwyr o bob safon. Diolch i
Ymddiriedolaeth y Mileniwm am gefnogaeth
ariannol i gynnal gweithgareddau i
ddysgwyr.

Atebion i:
22, Heol Cae
Rhys,
Rhiwbeina,
Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd
erbyn
20 Mawrth
2007.

20

23

18

19

22

21

Ar Draws
1. Tosturia! Dyma deml y ci wedi
dymchwel (11)
7. Rho fodur im yn gwrtais! (7)
9. Nain drist yn llidiog a blin (7)
10. Rhywbeth i ddal i mewn sêt dilywodraeth
yr Aelod Seneddol (5)
11. Annog heb orffen ysgol ag hanner gini
(6)
13 ‘A hysbys y dengys dyn
O ___ ___ ___ bo’i wreiddyn.’ (T.A)
(2,3,1)
16 ‘Am graig i adeiladu
Fy ____, chwilia’n ddwys.’ (M.D) (5)
18 Mae’n swnio yn glir gymhleth. Taw!
(1,1,5)
20 A roddais i un mewn safle is? (7)
21 ‘Caffaeliad ______
Yw dyn mawr yn gweld un mwy’ (G.D)
(11)

Caryl Parri Jones yn sgwrsio yn y Bore
Coffi
Fe fydd y gantores a’r gyfansoddwraig Caryl
Parry Jones yn ymuno â chriw Bore Coffi’r
Fenter yn nhafarn y Conway, ddydd Mawrth,
27 Mawrth, rhwng 11yb a 12yp. Croeso
cynnes i Gymry Cymraeg ac i ddysgwyr o
bob safon. Cyfle gwych i ymarfer eich
Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol dros
baned o goffi.
** Bore Coffi Newydd yn y Bae – Coffi a
Chlonc **
Rydym yn cychwyn Bore Coffi newydd yn y
Bae fis Mawrth, a bydd y cyfarfod cyntaf
ddydd Mercher, 7 Mawrth, yn Bar One yng
Nghanolfan y Mileniwm. Bydd y sesiwn yn
addas i ddysgwyr o bob safon, ac mae croeso
i chi ymuno â ni i ymarfer eich Cymraeg
mewn awyrgylch hwyliog. Fe fydd Nia
Parry yn ymuno â ni am sgwrs ar y 7fed.

I Lawr
1. Bydd dyn a deg ci yn creu yr hyn sy’n
hysbys (12)
2. ‘_____ i ti fy ngras i.’ (2 Corinthiaid) (5)
3. Anweddu mygyn a pheth pridd bryniog.
(7)
4. Synnu at Edward bach yn smocio (6)
5. ‘O Arglwydd da, ______
Dy wirioneddau gwiw!’ (D.C) (7)
6. Aros mae’r mynyddau mawr
Rhuo ____ ____ ____ gwynt (J.C.H)
(8,3,1)
8. Ffeindio aderyn mewn lle o safon (3)
12. ‘O! ____ ddydd ein Duw.
Oleuni pur y nef’ (cyf WCE) (7)
14. Darogan fod ei arogl am newid (7)
15. Gwahanu a chymysgu diod a chanol clir
(6)
17. ‘Canys o’th law y daw bob ____
Ein lluniaeth a’n llawenydd’ (W.D.W)
(3)
19. Daw un i roi cân unigol (5)

Atebion Croesair Rhif 71
Ar draws: 1 Diderfyn. 6 Sicr. 8 Gorwel. 9
Yr Aifft. 10 Trecastell. 14 Delw. 15 Iar. 16
Orig. 17 Yn gwrando. 20 Deuddeg. 22
Lolian 23 Anodd. 24 Gwrthdaro.
I Lawr: 2 Isop. 3 Elwa. 4 Fel yr eira. 5
Nwy. 6 Siarsiodd. 7 Cyffredin. 11 Cur a
dolur. 12 Cefngefn. 13 Gwawrddydd. 18
Clyd. 19 Pair. 21 Gwg.
Derbyniwyd 16 ymgais a 7 ohonynt yn
hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Myfi
Cosslett, Heol Sant Isan, Y Waun. Cafwyd
yr atebion cywir eraill gan Heledd Hall,
Gwenda Hopkin, Eira Jones, Gethin Jones,
Margaret Jones., James Wiegold.
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Calendr y Dinesydd
Mawrth, 6 Mawrth
Darlith Goffa G. J. Williams (dan nawdd Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd): ‘Alun Llywelyn
Williams: Mapio a Meddiannu’r Tir Newydd’ gan
yr Athro Gerwyn Williams (Bangor), yn Ystafell
1.55, Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 5.30 pm. Croeso i bawb.
Mercher, 7 Mawrth
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Cen
Wiliams, y cartwnydd celfydd o Landaf, yn trafod
ei waith, yn festri Capel y Methodistiaid Saesneg,
Windsor Road, Radur, am 7.30pm.
Mercher, 7 Mawrth
Darlith Cymdeithas Carnhuanawc. Yr Athro
Gareth Williams, Prifysgol Morgannwg: ‘Caru
Cerdd yn Angerddol – Canu’r Cymoedd 1870–
1970’, yng Nghanolfan Chapter, Treganna,
Caerdydd, am 7.30pm.
Iau, 8 Mawrth
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny Street.
Cinio Gŵyl Dewi yng Nghlwb Golff Llanisien am
7.00pm. Gwestai: Dr Bethan Jones.
Iau, 8 Mawrth
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Oedfa’r
Grawys 2, dan arweiniad y Parch. Evan Morgan,
yn Eglwys Salem, Treganna, am 7.30pm.
Nos Iau, 8 Mawrth
Gary Slaymaker yn cyflwyno Noson Gomedi
gyda: Jams Thomas, Huw Marshall, Daniel Glyn,
Tudur Owen a Set gan DJ Baldi. Tocynnau o flaen
llaw yn £6: ar gael o Clonc a Caban, Treganna.
Neu ar lein: www.clwb.net. Tocynnau wrth y drws
£7. Mae elw’r noson i gyd yn mynd tuag at Gronfa
Iorwerth Jones. Yng Nghlwb Ifor Bach am 8pm 
oedolion yn unig.
Gwener, 9 Mawrth
Cwis dwyieithog gyda'r cwisfeistr Ieuan Rhys yng
Nghlwb Bowlio Penylan, Heol Marlborough, am
7.30pm. Tocynnau: £5 wrth y drws, gan gynnwys
tocyn raffl. Trefnwyd gan Bwyllgor Apêl
Cyncoed, Penylan a Llanedern Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd.
Gwener, 9 Mawrth
Twmpath dawns yn Neuadd Llanbedryfro
(gyferbyn â’r eglwys) rhwng 7.30pm a 12.00am.
Tocynnau yn £8 i oedolion a £6 i blant (sy’n
cynnwys cawl a phice). Tocynnau gan Gwyn
(01446 760608).
Sadwrn, 10 Mawrth
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St., Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Yn cynnwys sgwrs gan
Elisabeth Williams am Dr Martyn LloydJones.
Croeso cynnes i bawb.
Nos Sadwrn, 10 Mawrth
Recordiau Peski yn cyflwyno: Ra dio
Luxembourg / Spencer McGarry Season / Little
My. Tocynnau: £5 o flaen llaw / £6 ar y noson.
Yng Nghlwb Ifor Bach am 8pm.
Mawrth, 13 Mawrth
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny Street.
‘Reid trwy’r Rhondda’ yng nghwmni Cennard
Davies, yn festri Minny Street, Cathays, am
7.30pm.
Iau, 15 Mawrth
Cylch Cinio Merched Caerdydd. Noson yng
nghwmni Dr Christine James yng Nghlwb Golff
Radur am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Manylion gan Ann Rees (02920482922).
Gwener, 16 Mawrth
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Beirdd a
Thywysogion.’ Sgwrs gan yr Athro Peredur Lynch
(Bangor), yn Ystafell 0.31, Adeilad y Dyniaethau,
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cydnabyddir cefnogaeth yr Academi.
Gwener, 16 Mawrth
Beirdd wrth y Bar: noson yng nghwmni’r
Taeogion. Trefnwyd gan Bwyllgor Apêl Gabalfa,

y Mynydd Bychan, Llwynbedw, Cathays a Pharc y
Rhath, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Y
noson yn cychwyn am 7.30pm yng Nghlwb y
BBC. Tocynnau oren a brynwyd ar gyfer dyddiad
gwreiddiol y digwyddiad hwn (9 Chwefror) yn dal
yn ddilys. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Linda
Thomas (029 2069 3302). Cydnabyddir cefnogaeth
yr Academi Gymreig.
Llun, 19 Mawrth
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. Noson yng
nghwmni’r delynores Gillian Green, yn festri
Bethany, Rhiwbina am 7.30pm.
Llun, 19 Mawrth
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Ymchwil Feddygol: yr asthma fel enghraifft.’
Darlith gan yr Athro Julian Hopkin (Ysgol
Feddygol Prifysgol Abertawe), yn Ystafell G77
ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 20 Mawrth
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Noson
gerddorol dan arweiniad Iwan Guy, yn festri’r
Eglwys Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y
Barri am 7.15 pm.
Iau, 22 Mawrth
Sioe Ffasiynau gan Siop Ddillad ‘Kiro Fashions’
yng Nghlwb Golff Radur am 7.30pm. Pris: £10 (yn
cynnwys diod). Wedi ei threfnu gan Ferched y
Wawr Radur ar ran Pwyllgor Apêl Radur a
Threforgan, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Mynediad trwy docyn gan Marian Evans (029
20843275) neu Jean Salisbury (02920576564).
Gwener, 23 Mawrth
Cylch Cadwgan. Y Prifardd Tudur Dylan yn
darllen a thrafod ei waith, yn Ysgol Gynradd
Creigiau am 8.00pm. Cydnabyddir cefnogaeth yr
Academi Gymreig.
Gwener, 23 Mawrth
Cwis dwyieithog yn Ysgol Melin Gruffydd yng
nghwmni’r cwisfeistr Peter Jones. Tocynnau yn £5
wrth y drws a’r noson i gychwyn am 8.00pm.
Nos Sadwrn, 24 Mawrth
Stonc! yn cyflwyno Mattoidz, Ashokan a DJ Ian
Cottrell yng Nghlwb Ifor Bach.
Llun, 26 Mawrth
Noson Swper a Sgwrs II, Pwyllgor Apêl Gabalfa,
y Mynydd Bychan, Llwynbedw, Cathays a Pharc y
Rhath, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. I’w
chynnal yn Ristorante I Contadini unwaith eto.
Tocynnau yn £15. Am fwy o fanylion, cysylltwch
â Linda Thomas (029 2069 3302).
Mawrth, 27 Mawrth
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny Street.
‘Sain, Cerdd a Chân’ yng nghwmni Eilonwy Jones
a doniau ifanc yr eglwys, yn festri Minny Street,
Cathays, am 7.30pm.
Iau, 29 Mawrth
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Oedfa’r
Grawys 3, dan arweiniad y Parch. Alun Tudur, yn
Eglwys Ebeneser, Heol Siarl, am 7.30pm.
Gwener, 30 Mawrth – Sadwrn, 31 Mawrth
Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Gwaun Cwm
Garw’, addasiad Sharon Morgan o ddrama Moisés
Kaufman, The Laramie Project, yng Nghanolfan
Chapter, Treganna, Caerdydd am 8.00pm.
Tocynnau: 02920304400.
Sadwrn, 31 Mawrth
Cantorion Ardwyn Caerdydd yn cyflwyno
cyngerdd ‘Croesawu’r Gwanwyn’ yn Eglwys
Bedyddwyr Albany Road am 7.30pm i godi arian
ar gyfer cronfa Eglwys Bedyddwyr y Tabernacl,
Yr Ais, ar gyfer eu clinig yn Lesotho. Tocynnau
£5 (plant a myfyrwyr £3) wrth y drws neu gan
aelodau’r côr: www.cardiffardwynsingers.co.uk
Sadwrn, 31 Mawrth
Disgo yng Ngwesty’r Riverbank. Trefnwyd gan
Bwyllgor Apêl Grangetown, Glanyrafon, Trebiwt,
Sblot ac Adamsdown, Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd.
Mercher, 4 Ebrill
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. ‘Blas ar
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Fwyd’ dan ofal Marian Evans, yn festri Capel y
Methodistiaid Saesneg, Windsor Road, Radur, am
7.30pm.
Gwener, 6 Ebrill
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Oedfa
Gwener y Groglith, dan arweiniad y Parch. Gwynn
ap Gwilym, yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant St
Andreas, am 2.00pm.
Llun, 16 Ebrill
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. ‘Pawb a’i Farn’,
yn festri Bethany, Rhiwbeina am 7.30pm.
Mawrth, 17 Ebrill
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Sgwrs gan
Frank Lincoln, yn festri’r Eglwys Annibynnol
Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y Barri am 7.15 pm.
Iau, 19 Ebrill
Cwis gan Bwyllgor Apêl Gabalfa, y Mynydd
Bychan, Llwynbedw a Pharc y Rhath, Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd, yng Nghlwb Rygbi
Llanisien, Rhodfa Tŷglas, Llanisien, gyda Huw
Reynolds yn gwisfeistr. Tocyn: £5 wrth y drws, yn
cynnwys tocyn raffl.
Iau, 19 Ebrill
Noson ym mwyty Kalla Bella ym mhentref
Llandaf. Tocynnau yn £20 sy’n cynnwys pryd o
fwyd 3 chwrs. Trefnwyd gan Bwyllgor Apêl
Llandaf, y Tyllgoed a Threlái, Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd.
Gwener, 20 Ebrill
Cyngerdd Côr Caerdydd a Chôr Plant Melin
Gruffydd, lleoliad i’w gadarnhau. Trefnwyd gan
Bwyllgor Apêl yr Eglwys Newydd ac Ystum Taf,
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Mawrth, 24 Ebrill
Darlith Goffa Islwyn (dan nawdd Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd). ‘Y Llyfrgellydd
Cyntaf: Gyrfa Syr John Ballinger’, gan Dr Rhidian
Griffiths (Llyfrgell Genedlaethol Cymru), yn
Ystafell 0.36, Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 5.30pm. Croeso
cynnes i bawb.
Sadwrn, 28 Ebrill
Cyngerdd gan Gôr Philharmonig Caerdydd yn
Neuadd Gerdd y Brifysgol, Heol Corbett, am
7.30pm. Bydd y rhaglen yn cynnwys yr Offeren yn
B Leiaf gan Hummel.

Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr E.
Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 02920628754; E
bost: JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan Menter
Caerdydd: www.echlysur.com

Yn priodi cyn bo hir?
Wedi trefnu’r adloniant?
Naddo?
Felly,

Gwasanaethau 007
amdani !

DISGO DWYIEITHOG
ASIANT TWMPATH
SYSTEM SAIN I AREITHIAU
RIG GOLEUO I GRWPIAU BYW

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 20813812
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt
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Gwreiddiau i Gaerdydd
Faint ohonom all ddweud ein bod wedi cael ein geni a’n magu yng
Nghaerdydd? Am sawl cenhedlaeth y bu ein teuluoedd yn byw yma?
Y gwir ydy fod pob un ohonom wedi dod o rywle arall ar un adeg.
Mae arddangosfa newydd yn yr Hen Lyfrgell, Gwreiddiau i
Gaerdydd: sut y bu i’r byd greu dinas, yn adrodd hanes miloedd o
fewnfudwyr sydd wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd dros nifer o
ganrifoedd, gan greu’r ddinas a welwn heddiw.
Mae’r arddangosfa’n edrych ar y rhesymau dros fudo i’r ddinas, a’r
rhesymau dros aros yma. Gan ddefnyddio archif ffilm, lluniau
hanesyddol ac atgofion personol, cawn straeon byw gan nifer o’r
teuluoedd sydd wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd, a hynny yn eu
geiriau eu hunain. Ceir cyfle hefyd i ddysgu sut i olrhain hanes
cyndeidiau ac i rannu stori eich teulu chi gyda ni.
Ymysg y rhai y mae eu stori yn rhan o'r arddangosfa y mae Garwyn
Davies. Dyma'i hanes fel y mae'n ymddangos yn yr arddangosfa:
Garwyn
Yn rhyfeddol ddigon, rwy'n Gocni. Cafodd fy rhieni eu geni yn
Aberystwyth gan symud i Lundain. Symudodd nifer o bobl o Sir
Aberteifi i Lundain, a bu llawer yn gweithio yn y diwydiant llaeth.
Cyfarfu fy rhieni yn Llundain, felly yno cefais i fy ngeni. Pan
gychwynnodd y rhyfel roedd rhaid i ni symud yn ôl at ein teulu yn
Aberystwyth, ac yna ni aethom fyth yn ôl. Ymunodd fy nhad â ni ar ôl
y rhyfel.
Deuthum yma ym mis Medi 1961 gan fod gwaith i’w gael yma. Ar
y pryd roedd y rhan fwyaf o ysgolion yng Nghaerdydd yn cyflogi
athrawon Cymraeg arbenigol. Byddent yn addysgu Cymraeg trwy'r
dydd, o un dosbarth i'r llall. Yr adeg honno, nid oedd cymaint o
ysgolion cyfrwngCymraeg, felly roedd nifer o athrawon Cymraeg eu
hiaith yn gweithio mewn ysgolion Saesneg.
Yn y 1950au a 60au roedd nifer o siaradwr Cymraeg yn dod i
Gaerdydd i weithio. Roedd digon o gyfleoedd i weithio mewn
ysgolion ac hefyd yn y cyfryngau gyda chwmnïau teledu.

DEDDF YR IAIT H GYMRAEG 1993
YMG YNG HO RI AD CYHO EDDUS
AR G YNL L UN I AI T H G YMRAEG DR AF F T
o 12fed o Chwefror i 23ain o Ebrill 2007

COLEG CATHOLIG DEWI SANT
Mae Coleg Catholig Dewi Sant wedi paratoi Cynllun Iaith
Gymraeg sy’n egluro sut y bwriadwn ddarparu gwasanaethau i
chi yn Gymraeg. Gwahoddwn sylwadau gan aelodau Cymraeg
ac aelodau eraill o’r cyhoedd y gall y cynllun effeithio arnynt.

Gellir lawrlwytho copi yn rhad ac am ddim o: http://www.st
davidscoll.ac.uk neu gellir cael copi clawr caled drwy gysylltu
â:
Rhian Hughes
Coleg Catholig Dewi Sant, Heol Ty Gwyn, Penylan,
CAERDYDD, CF23 5QD
029 20 498 555 / rhughes@stdavidscoll.ac.uk
Dylech anfon unrhyw sylwadau at Rhian Hughes erbyn
23ain o Ebrill 2007
Ar sail y sylwadau, byddwn yn paratoi adroddiad i’w gyflwyno
gyda’r Cynllun terfynol i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar gyfer
cymeradwyaeth.

Arddangosfa Gwreiddiau i Gaerdydd :
gwerthwyr winwns o Lydaw,1910.

Gorymdaith Corpus Christi, 1911.
Trefnwyd yr arddangosfa gan dîm Project Amgueddfa Caerdydd.
Mae hi ymlaen o 23 Chwefror tan 15 Gorffennaf, o 10.00– 5.00
ddydd Llun tan ddydd Sadwrn, a 10.00 – 4.00 ar y Sul. Mynediad
am ddim. Ffôn C2C: 029 2087 2088.

