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Eleni, mae côr llwyddiannus iawn o’r

brifddinas yn dathlu ei phenblwydd yn
15 oed.
Ffurfiwyd Côr Caerdydd gan Gwawr
Owen ar 1 Ebrill 1992 er mwyn cystadlu
yn E i st ed d fod G en edl a eth ol
Aberystwyth y flwyddyn honno. Ar eu
hymddangosiad cyhoeddus cyntaf, fe
enillodd Côr Caerdydd y wobr gyntaf yn
y brif gystadleuaeth gorawl. Maent
wedi cystadlu yn y Genedlaethol bob
blwyddyn ers hynny, ac wedi ennill y
wobr gyntaf naw gwaith. Maent hefyd
wedi dod i’r brig yng Ngŵyl Gorawl
Corwen a Gŵyl Fawr Aberteifi.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf,
mae’r côr wedi meithrin perthynas agos
g yd a ’ r c yf a n s o d d wr h yn od o
lwyddiannus, Karl Jenkins. Clywir y
côr ar CD Requiem Jenkins, ar DVD
Mass for Peace, ac maent wedi
perfformio gyda’r cyfansoddwr yn
Neuadd Dewi Sant, y Royal Festival
Hall a’r Gadeirlan yn Guildford. Yn
ogystal, perfformiwyd Mass for Peace
mewn cyngerdd gala arbennig yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 12
Mawrth 2006 gyda Karl Jenkins yn
arwain; fel rhan o ddathliadau Cerddorfa
Ieuenctid Cymru yn 60 oed.
Ar deledu, gwelwyd Côr Caerdydd ar
Songs of Praise, Dechrau Canu,
Dechrau Canmol, FA Classic, Noson
Lawen, Y Croesholiad gan Stainer,
Gymanfa o Gastell Sain Dunwyd, Codi’r

To, Ar y Groesffordd gyda Bryn Terfel,
ac ar raglenni radio BBC Radio Cymru,
BBC Radio 2 yn Sunday Half Hour,
Morning Service ar BBC Radio 4,
Symffoni rhif 9 Beethoven a Symffoni
rhif 2 gan Mahler ar BBC Radio 3 gyda
Cherddorfa a Chorws Genedlaethol
Gymreig y BBC.
Dros y blynyddoedd hefyd mae’r côr
wedi cynnal cyngherddau ledled y wlad,
nifer ohonynt i godi arian at achosion da
ac wedi recordio cryno ddisg. Mae’r
repertoire yn cynnwys oratorios,
cytganau o operâu, darnau clasurol,
caneuon o’r sioeau, caneuon gwerin a
threfniannau o ganeuon poblogaidd.
Yn ddiweddar mae Côr Caerdydd wedi
ymddangos yn Choral Classics gyda’r
Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol, canu
o flaen cynulleidfa o bron i bum mil
mewn Classical Spectacular yn Arena
Ryngwladol Caerdydd, y Proms
Cymreig, Centenary Prom, canu o flaen
aelodau o’r teulu brenhinol, cyngerdd yn
Eglwys Gadeiriol Llandaf, Gwasanaeth
Coffa’r Heddlu a nifer o gyngherddau
elusennol.
Ymunodd y côr â Bryn Terfel a Sinfonia
Cymru mewn perfformiad o Symffoni
rhif 9 gan Beethoven yn Neuadd Dewi
Sant, a hefyd gyda Chorws BBC Cymru
yn y BBC Proms yn Llundain yn
perfformio Gwledd Belshazzar  profiad
bythgofiadwy!
Parhad ar dudalen 6

Picied allan o’r swyddfa am damaid o
ginio wnes i, pan welais i’r olygfa a
barodd i mi dagu ar fy mrechdan Marcs
a Sbarcs. Am y tro cyntaf, gwelais fod
talp helaeth o ganol y brifddinas wedi
diflannu fel petai bom wedi disgyn yno.
Dyna lle’r oedd craeniau yn lle siopau,
labrwrs yn lle siopwrs, hetiau caled a
welintyns yn lle Waterstones. Ac mae’r
hen lyfrgell ganolog, lle’r arferwn
dreulio sawl awr ginio’n pori dros
rifynnau diweddara’ Barn a Golwg,
bellach yn sgerbwd (a chyn i garedigion
yr iaith ddechrau swnian nad ydw i’n
cyfrannu at gyhoeddiadau Cymraeg, dwi
wedi tanysgrifio iddyn nhw bellach).
Parhad ar dudalen 6

Brwydr y Bandiau
C2 a Mentrau Iaith Cymru

Mewn cystadleuaeth rhwng saith band
yn y Ffatri Bop, aeth ‘Random Elbow
Pain’ o Gaerdydd ymlaen i rownd nesaf
Brwydr y Bandiau. Cofiwch bleidleisio
iddynt ar C2!
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Y Di n e sy d d
www.dinesydd.com

Golygydd y rhifyn hwn:
Dylan Wyn Williams

CYMDEITHAS
GYMRAEG ATHROFA
PRIFYSGOL CYMRU
CAERDYDD

Golygydd y rhifyn nesaf:
Cen Williams
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer rhifyn
Mai 2007
erbyn 25 Ebrill at:
Cen Williams,

27 Llantrisant Rise, Llandaf,
Caerdydd CF5 2PG
Ffôn: 029 20575439 neu
ebost: cenwilliams@aol.com
neu at Gadeirydd Pwyllgor Y Dinesydd:
Peter Gillard, Tŷ Llwyd, Drope Rd., Sain
Siorys, Bro Morgannwg CF5 6EP
(ebost: pagillard@yahoo.co.uk;
ffôn: 01446760007).
MANYLION CYSYLLTU
Calendr y Dinesydd
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(JamesEW@caerdydd.ac.uk; 02920628754)
Hysbysebion
Siân Lewis, Menter Caerdydd, Tŷ Avocet, 88
Heol yr Orsaf, Ystum Taf, Caerdydd CF14
2FG (sian@dinesydd.com; 02920565658)
Derbyn a dosbarthu copïau
Ceri Morgan, 24 Cwm Gwynlais,
Tongwynlais, Caerdydd CF15 7HU
(ceri33@btopenworld.com; 07774816209)
Rhoddion a thaliadau
Trysorydd y Dinesydd, d/o Menter Caerdydd,
Tŷ Avocet, 88 Heol yr Orsaf, Ystum Taf,
Caerdydd CF14 2FG
Noddi rhifynnau
ac ymholiadau cyffredinol
Peter Gillard, Tŷ Llwyd, Drope Rd., Sain
Siorys, Bro Morgannwg CF5 6EP
(pagillard@yahoo.co.uk; 01446760007).
Cyhoeddir Y Dinesydd gan
Bwyllgor Y Dinesydd.
Fe’i cysodir gan Penri Williams
a’i argraffu gan
Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

CYFRANNU'N ARIANNOL
Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar
roddion gan unigolion a chymdeithasau.
Rydym yn croesawu pob rhodd, bach a
mawr. Anfonwch at: Trysorydd y
Dinesydd, d/o Menter Caerdydd, Tŷ
Avocet, 88 Heol yr Orsaf, Ystum Taf,
Caerdydd. CF14 2FG .

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

www.bwrddyriaith.org

Cyfleon Cymraeg yn UWIC
Ddydd Iau, 22 Mawrth, daeth myfyrwyr
Cymru ynghyd i Ddiwrnod Cenedlaethol
Addysg Gymraeg. Mae myfyrwyr
Prifysgol Cymru Aberystwyth, Prifysgol
Caerdydd, Prifysgol Cymru Bangor ac
Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd wedi
llunio rhestr o gwynion yn ymwneud â’u
sefydliadau unigol a’u diffyg sylw at
faterion Cymraeg.
Er nad yw Cymdeithas Gymraeg
UWIC yn un wleidyddol nac eithafol,
teimlwn fod angen cefnogi’r diwrnod
hwn gan ein bod ni fel cymdeithas a
thros 1300 o’n myfyrwyr Cymraeg yn
teimlo ei bod hi’n hen bryd codi
ymwybyddiaeth am yr iaith yn y coleg.
Dyma gyfle inni ddangos nad ydym yn
barod i dderbyn pethau fel ag y maent ar
hyn o bryd.
Byddwn yn cyflwyno rhestr o ofynion
i’r coleg gan gynnwys yr angen i
ystyried cael tudalennau Cymraeg i’r
wefan sydd ond yn cynnwys manylion
Saesneg, Coreaidd a Thsieinëeg ar hyn o
bryd. Hoffem hefyd godi sylw am yr
angen i gael Prosbectws i israddedigion
a ôlraddedigion yn ddwyieithog, a galw
am sefydlu Neuaddau Preswyl Cymraeg
neu Gymreig eu naws.
Teimlwn fod statws yr iaith yn UWIC
ar hyn o bryd, yn gywilydd a chwbl
sarhaus, ac yn hollol annerbyniol o dan
Ddeddf Iaith 1993.
Noson Cwis
Cynhaliwyd cwis arbennig nos Llun 19
Mawrth gyda chymorth Adran Addysg y
Brifysgol er mwyn casglu arian at
Eisteddfod Caerdydd 2008. Gwnaeth
nifer o fyfyrwyr a staff y brifysgol yn
Gymraeg a diGymraeg ymdrech dda
iawn i gefnogi.
Eisteddfod Rynggol Bangor 2007
Er mai dim ond ym mis Tachwedd

ISSN 13627546

Merched y Wawr
Bro Radur
Cafodd Cen Williams, neu Cen
Cartŵn fel yr adnabyddir ef, groeso
cynnes pan ymwelodd â ni ym mis
Mawrth. Daw Cen o Ynys Môn yn
wreiddiol, ond bu yn y brifddinas ers
y 60 au, pan ddaeth yma`n fyfyriwr,
ac yna`n athro.
Nid am ei ddawn fel cartwnydd y
bu`n sgwrsio, ond am ei gysylltiad
â`r
Dinesydd,
a
hynny
ers
blynyddoedd. `Roedd nifer fawr o
rifynnau ganddo i ddangos i ni, er
mwyn profi sut mae diwyg y papur
wedi newid dros y blynyddoedd; a
hefyd y dull o`i osod at ei gilydd,
diolch i`r dechnoleg fodern. Tebyg
iawn yw cynnwys rhai o`r erthyglau,
beth bynnag, megis y galw cynyddol
am addysg Gymraeg a`r apêl am
arian i`r Dinesydd.
Bu`n sôn am y Dinesydd Dyddiol,
a ymddangosodd yn ystod wythnos
Eisteddfod Caerdydd 1978, ac a
olygai fod y tîm golygyddol yn
ymlafnio tan oriau mân y bore, bob
bore!
Mae hi`n amlwg bod y Dinesydd
yn agos iawn at galon Cen, a`i fod
wedi gwneud llawer o ffrindiau da
wrth ymwneud â phapur bro`r
brifddinas.
Bydd y cyfarfod nesaf ar 4 Ebrill
pan fydd Marian Evans yn cynnig
“Blas ar Fwyd” i ni.

diwethaf y sefydlwyd y Gymdeithas,
aeth 25 o fyfyrwyr UWIC i Fangor am y
penwythnos. Daeth myfyr wyr o
Brifysgolion Caerdydd, Abertawe,
Aberystwyth, Coleg y Drindod a rhai o
Durham hyd yn oed i gystadlu am y
gorau. Er nad oeddem ni’n cystadlu’r tro
hwn, ymunodd sawl un o’r aelodau â
Chymdeithas Prifysgol Caerdydd er
mwyn cystadlu. Roedd y trip yn brofiad
i bawb a syndod mwyaf y penwythnos
oedd gweld Prifysgol Abertawe yn curo
criw Aber trwy gipio’r trydydd safle!
Canlyniadau’r Eisteddfod
1. Bangor
2. Caerdydd
3. Abertawe
4. Aberystwyth
Am fwy o wybodaeth, neu i ymuno â
Ch ym dei th a s Gym Gym UWIC,
ffoniwch Siôn Edwards ar 07784540536
neu ebostiwch
gymgymuwic@yahoo.co.uk
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Clecs y Steddfod
Bu mis Mawrth yn fis prysur arall i
b w yl l g or a u ap êl E i s t ed d fod
Genedlaethol Caerdydd a’r Cylch 2008.
Gwelwyd Twmpath Dawns draw ym
mhentref Llanbedryfr o a fu’n
llwyddiant gyda’r pentrefwyr di
Gymraeg a’r Cymry Cymraeg yn ymuno
yn yr hwyl. Cafwyd noson arbennig yng
nghlwb y BBC lle bu’r Taeogion Tudur
Dylan, Ceri Wyn ag Emyr Davies yn
diddanu gyda’u cerddi digri a dwys.
Cafwyd nifer o gwisiau ar draws y
ddinas gan gynnwys un wedi ei drefnu
gan Gymdeithas Cymraeg UWIC  braf
gweld y prifysgolion yn dod yn rhan yr
hwyl o godi arian. Cafwyd sioe
ffasiynau llwyddiannus yng nghlwb
golff Radur gyda Merched y Wawr yn
cydweithio gyda’r pwyllgor apêl i
drefnu’r noson. Bu noson arall o Swper
a Sgwrs draw yn y Mynydd Bychan a bu
noson o gymdeithasu, yfed a dawnsio yn
‘Tafarn’ (Glanrafon).
Bydd mis nesaf eto yn brysur gyda mwy
o gwisiau, noson o gymdeithasu dros
fwyd yn Kalla Bella, Llandaf a
chyngerdd gan Gôr Caerdydd a phlant

ysgol Melin Gruffydd.
Bu’n fis prysur hefyd o ochr
trefniadau canolog yr Eisteddfod gyda
holl geisiadau Mam y Fro, Blodeuged,
Llawforynion a Macwyaid wedi dod i
law ac felly’r broses o ddewis a dethol
yn dechrau. Bydd yn anodd dewis y
plant a gaiff y fraint o gymryd rhan yn y
ddawns flodau hefyd yn dechrau gyda
nifer o ysgolion yr ardal wedi dangos
diddordeb. Bydd cyfarfod cyntaf o Gôr
yr Eisteddfod nos Iau, 19 Ebrill gyda
chroeso i unrhyw un ymuno â’r côr a
fydd yn cymryd rhan yng Nghymanfa'r
Cyhoeddi ac yn ystod wythnos yr
Eisteddfod.
Mae’r Pwyllgor Gwaith a’r Pwyllgor
Cyllid yn dal i gyfarfod yn rheolaidd ac
yn gweithio’n ddiwyd a’r mis diwethaf
sefydlwyd Pwyllgor Gweithredol.
Pwrpas y pwyllgor hwn fydd trefnu
cyngherddau wythnos yr Eisteddfod ac i
helpu gyda threfniadau'r Cyhoeddi a
gynhelir ddydd Sadwrn Mehefin 16 yn y
brifddinas. Erbyn hyn, mae’r Pwyllgor
Marchnata wrthi’n hyrwyddo’r Brifwyl
hefyd.

Caerdydd a’r Cylch
2008
Côr yr Eisteddfod
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.
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
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Newyddion
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau i Pino Palladino, y
gitarydd bas dawnus sy'n un o bump o
blant Umberto ac Anne Palladino, teulu
croesawgar y Pizzeria Villagio enwog
yn yr Eglwys Newydd. Cafodd Triawd
John Mayer, gyda Pino yn gitarydd bas,
ei enwebu am Wobr Grammy yn yr
Unol Daleithiau yn ddiweddar. Mae
Pino wedi chwarae gyda nifer o fandiau
enwocaf y byd, ac ar hyn o bryd mae ar
daith gyda 'The Who'. Yn ei faes
cerddorol ef, mae Pino mor enwog â
Bryn Terfel neu Katherine Jenkins. Pob
dymuniad da iddo.
Llongyfarchiadau i Rowland a Moira
Owen, Dinas Powys, ar ddathlu eu
priodas aur ar 2 Mawrth.
Llongyfarchiadau i Sarah a Toby Wright
ar enedigaeth Martha Eluned ar 26
C h w e fr or yn g N g h a er  w yn t
(Winchester), a Helen ac Andy Pal ar
enedigaeth Ella Rose Anwen ar 6
Mawrth yn Taunton – wyresau i Michael
a Margaret Wilkins, Yr Eglwys
Newydd.
APÊL NIGER
Cafodd ymweliad merch ifanc o Gymru
ag un o wledydd tlotaf y byd gymaint o
effaith arni nes iddi benderfynu ceisio
cymorth pobl Cymru i brosiect gan
Medecins Sans Frontieres.
Ymwelodd Siriol Teifi â Niger yng
ngorllewin Affrica y mis diwethaf er
mwyn gweld drosti'i hun y sefyllfa yno
deunaw mis wedi'r newyn dychrynllyd
yn Hydref 2005. Yn Niger, mae 1 allan
o bob 3 plentyn yn marw cyn eu 5ed pen
blwydd.
Yn 2005, cododd Siriol £2000 at Apêl
Niger Cymorth Cristnogol drwy
ymprydio am wythnos yn yr ysgol. Y
mis diwethaf, ymwelodd â Chanolfan
Diffyg Maeth Medecins Sans Frontieres
ym Maradi, Niger, a chanfod fod y
broblem yn para i fygwth.
Mae Siriol wedi sefydlu tudalen
gwybodaeth  www.cymorthniger.com,
a gall ymwelwyr wneud cyfraniadau ar
lein  www.justgiving.com/cymorthniger
 i Medecins Sans Frontieres gyda'r holl
arian a godir yn mynd at y prosiect ym
Maradi yn enw pobl Cymru.
SYRCAS YN Y SENEDD!
Nos Fawrth, 6 Mawrth, daeth y syrcas
i’r Senedd ym Mae Caerdydd wrth i
griw No Fit State Circus berfformio o
flaen Aelodau Cynulliad a’r cyhoedd.
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Ydych chi’n
perthyn?
Oriel newydd
yn Sain Ffagan
Mae Principality, cymdeithas adeiladu
fwyaf Cymru, yn noddi oriel newydd yn
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan,
am y pum mlynedd nesaf.
Bwriad Oriel 1, sydd yn agor ei
ddrysau ar ddydd Sadwrn 31 Mawrth
2007, yw ystyried sut mae dewis iaith,
teulu a ch yfeilli on, gwrei ddiau
daearyddol a chredoau’n dylanwadu ar
yr ymdeimlad o “berthyn”.
Mae’r oriel yn dangos bod llawer o
wahanol ffyrdd o “berthyn” i Gymru.
Mae albwm o ffotograffau digidol yn
dangos rhai o adeiladau’r amgueddfa
dros y blynyddoedd, gan gynnwys rhai
o’r safleoedd gwreiddiol a’r bobl oedd
yn byw ynddyn nhw. Mae yna hyd yn
oed juke box sy’n galluogi ymwelwyr i
glywed sut mae chwaeth gerddorol y
Cymry wedi newid dros y canrifoedd.
Ac mae’n bosib dysgu am hanes
d i d d or ol y P r i n c i p a l i t y. M a e
arddangosfa arbennig wedi ei greu, sy’n
olrhain hanes y gymdeithas o’r dechrau
yng Nghaerdydd yn 1860 hyd heddiw.
Mae’r Principality’n annog y cyhoedd i
gysylltu os oes ganddyn nhw ran o hen
hanes y gymdeithas, boed yn hen lyfr
cyfrif, tystysgrif cynilo neu hen feiro.
Mi fydd y cyfan yn cael ei ddefnyddio
wrth baratoi i ddathlu canrif a hanner y
gymdeithas adeiladu yn 2010.
Cam cyntaf ar daith gyffrous yw agor
yr oriel yn Sain Ffagan. Hwn yw’r
datblygiad cyntaf mewn cynllun i greu
amgueddfa hanes genedlaethol ar gyfer
y dyfodol, sy’n herio syniadau
yst r yde bol a c ann og par ch at
ddiwylliannau a chredoau eraill.
Mae Oriel 1 yn un o gynlluniau
allweddol Amgueddfa Cymru ar gyfer y
canmlwyddiant.

Perfformiwyd bale ar feiciau un olwyn
yng nghyntedd yr adeilad, a chafodd y
gynulleidfa gyfle i fwynhau sioe ddigrif
oedd hefyd yn dangos doniau’r beicwyr.
Roedd ystod oedran eang iawn yn
cymryd rhan yn y perfformiad, ac roedd
yr holl ddigwyddiad yn enghraifft
odidog o weithgaredd cymunedol.
Croesawyd y perfformwyr i’r Senedd
gan y Llywydd, Dafydd ElisThomas, ac
roedd hi’n braf gweld nifer o ACau yn
bresennol.

STRATAMATRIX YN
SYMUD ’MLAEN

O’r chwith  Non Gwilym; Arwyn Davies;
Wynne Melville Jones;
Huw Jones; Dawn Havard

Mae’r cwmni cyfathrebu StrataMatrix
wedi ei ailstrwythuro ac mae bwrdd
newydd o gyfarwyddwyr yn ei le.
Ymunodd Arwyn Davies, cyn
gyfarwyddwr Cyfarwyddiaeth Fwyd
Awdurdod Datblygu Cymru (WDA) â’r
cwmni ym Medi 2006 fel Rheolwr
Gyfarwyddwr ac ef ynghyd â Dawn
Havard sy’n Gyfarwyddwr Cysylltiadau
Cyhoeddus a’r Dr Non Gwilym yn
Gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus sy’n
gyfrifol am redeg un o’r cwmnïau
mwyaf profiadol yn y maes yng
Nghymru. Nawr, mae Huw Jones, cyn
Brif Weithredwr S4C wedi ymuno fel
Cyfarwyddwr Anweithredol.
Ymddeolodd Huw Jones fel Prif
Weithredwr S4C ar ddiwedd 2005, ac
mae ganddo brofiad busnes helaeth. Ef
oedd un o sylfaenwyr cwmni Sain
(Recordiau) Cyf ym 1969 a chwmni
cynhyrchu Teledu’r Tir Glas ym 1982.
Sefydlwyd StrataMatrix ym 1979  yr
asiantaeth gysylltiadau cyhoeddus
dwyieithog cyntaf yng Nghymru. Mae
ganddo swyddfeydd yn Aberystwyth a
Chaerdydd, ac mae’n cyflogi 25 o bobl.

Marwolaethau
CYDYMDEIMLAD
Cyd ym dei ml wn â Mei c Pove y,
Pontcanna, a’r teulu ar golli ei wraig,
Gwenda, a fu farw’n dawel ar 28
Chwefror yng Nghaerdydd. Bu’r
angladd yn gwbl breifat.
CYDYMDEIMLAD
Wedi gwaeledd hir, yn 78 oed, bu farw
David Gwylfa Davies, o 28 St. Malo
Road, Y Mynydd Bychan, yn Ysbyty
Llandochau ar 9 Mawrth 2007.
Cydymdeimlwn â'i briod, Babs Davies,
a'i blant, Elwyn Joy ac Elinor. Brodor o
Gaernarfon oedd Gwylfa Davies a fu'n
gwasanaethu fel cyfreithiwr yng Nghaer
cyn symud i Gaerdydd yn 1972 i weithio
gyda chwmni John Loosemore.
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Swper Gŵyl Ddewi
Cymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina

Falmai yn codi canu a chodi hwyl

Plant Ysgol Parc Ninian
yn canu ar ddiwedd
Gorymdaith
Gwyl Ddewi 2007

Mair Dyfri—un o sylfaenwyr Y
Gymdeithas yn dathlu
penblwydd arbennig.
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Yr Ailwampio Mawr

Katherine Jenkins
yn cwrdd
â’i Chennin Pedr

(Parhad o dudalen 1)
Ni fydd fawr o hiraeth am erchylltra
brics coch Toys R Us a’r Ganolfan
Sglefrio Ia. Prin ugain oed oedd y
llyfrgell, ond mae’n amlwg rhy hen
ffash i’r Gaerdydd newydd slic,
soffistigedig sy’n ceisio ennill ei phlwyf
fel prif ganolfan siopa Cymru os nad
Ewrop. Wedi’r cyfan, Caerdydd oedd
8fed canolfan siopa gorau’r DU o blith
50, yn ôl ymchwil Experian Retail
Ranking 2004. Yn ei lyfr Real Cardiff,
mae’r hanesydd Peter Finch yn brolio
bod gan Gaerdydd “the best shopping
malls east of New York”. Tipyn o
ddweud!
Mae’r archddatblygwyr, St David’s 2
yn addo pethau mawr. Buddsoddi £675
miliwn ar foderneiddio Canolfan Siopa
Dewi Sant, ychwanegu 100 o siopau
eraill  gan gynnwys siop adrannol o fri
John Lewsyn yn yr Ais  300 o fflatiau/
pentai moethus (i’r Cêdiffians?), lle
parcio i 3000 o geir, Llyfrgell Ganolog
newydd sbon, a chreu sgwariau a
rhodfeydd coediog sy’n nadreddu i
gonglau eraill o’r ddinas. Dwi’n hoffi’r
syniad olaf, yn enwedig y ddelwedd o
s g wâ r m a wr a g or e d, br a f yn
nhraddodiad y piazza Ewropeaidd. Mae
’na gryn gyffro ac edrych ymlaen… ac
ambell un yn mynd dros ben llestri
hefyd. Fel y cynghorydd Ceidwadol
Richard Foley o Lanisien, sy’n galw ar y
datblygwyr i fedyddio’r ganolfan siopa
newydd yn ‘Torchwood’ yn unol â
chyfres deledu boblogaidd y Bîb. Beth
bynnag am hynny, y nod yw cwblhau’r
gwaith erbyn 2009, felly llwch a llanast
fydd hi am sbel eto.
Ymddengys mai siopa piau popeth yn
y brifddinas heddiw. Dyw hyd yn oed

Penblwydd Côr Caerdydd
(Parhad o dudalen 1)
Ar ddiwedd mis Mai 2007, byddwn yn
teithio i Barga yn yr Eidal i berfformio
Petite Messe Solonelle gan Rossini
mewn cyngerdd sydd ynghlwm wrth
Academi Cerdd Prifysgol Caerdydd. Yn
ogystal, bydd y gwaith yn cael ei
pherfformio yn Eglwys Gadeiriol
Llandaf ar 18 Mai 2007. Mae’r côr yn
edrych ymlaen yn eiddgar am y daith.
Os hoffai unrhyw un, yn enwedig
tenoriaid a baswyr, i ymuno â’r Côr,
bydd croeso cynnes iawn i chi. Dewch
draw i Eglwys Dewi Sant, Heol San
Andreas, Caerdydd am 8.00pm neu
ffoniwch 029 2069 1924.
Siân Couch

Llwch lle bu llyfrgell

cartref newydd arfaethedig yr Adar
Gleision ddim yn saff, gan fod y
stadiwm newydd £38 miliwn yn ardal
Lecwydd yn dibynnu ar rannu’r safle
gydag archfarchnad Asda ac adwerthwyr
eraill. Wedi’r cwbl, diwedd y gân…
Mae St David’s 2 yn gobeithio y bydd
y datblygiad yn denu dros £250 miliwn
o wariant ychwanegol i ganol Caerdydd
bob blwyddyn. Mwy o bobl a llawer
mwy o geir felly. Go brin y bydd y
siopwyr yn heidio i’r ddinas ac yn ôl yn
drymlwythog o fagiau ar drenau Non
Arriva a’r ‘Bendybus’ sy’n methu mynd
rownd corneli cul! Ac yn anffodus, does
gynnon ni ddim system dramiau neu
drenau tanddaearol gall fel Glasgow,
Birmingham a Newcastle. Mae’n well
gan bobl ddefnyddio’u ceir cyfleus a
chysurus bob amser, a’r car sy’n deyrn
yng nghanol Caerdydd. Heb os, bydd y
datblygiad newydd yn creu rhagor o
dagfeydd yng nghanol y ddinas  gan
ychwanegu at y cynnydd o 7  10%
mewn traffig yn ystod y pum mlynedd
nesaf (sy’n uwch na chyfartaledd
Pr yda i n gyfa n ) yn ôl g we fa n
keepingcardiffmoving.co.uk.
Mae’r orddibyniaeth ar geir eisoes yn
cael effaith andwyol ar y datblygiadau
newydd. Does ond rhaid i chi eistedd y
tu allan i fariau caffi Lôn y Felin i weld
yr olygfa anffodus o faes parcio aml
lawr newydd drws nesaf i westy’r
Marriott. Mae ardal a arferai fod yn lle
agored, braf, i eistedd ar noson o haf
bellach wedi’i chau i mewn gan focs
concrid.
Falle ’mod i’n ormod o sinig. Falle
’mod i’n siarad fel rhywun nad yw’n
’sgut am siopa. Ond os oes raid cael y
datblygiad mawr ’ma, fe hoffwn i weld
un siop yn arbennig. Siop Gymraeg.
Siop sy’n ein sbwylio o gardiau a
chrynoddisgiau a chrysaut Cymraeg. A
phob parch i Caban a Siop y Felin, mae
gwir angen siop felly yng nghanol ein
prifddinas. Mae’n chwith mawr heb yr

Cyn y gêm rygbi fawr rhwng Cymru a
Lloegr cafodd Katherine Jenkins gyfle i
gwrdd â’r cennin Pedr sy’n dwyn ei
henw  a nawr gall ei chefnogwyr lu
blannu Cennin Pedr Katherine Jenkins
pan fyddant ar werth yn Sioe Wanwyn
yr RHS yng Nghaerdydd ar Ebrill 20 
22.
Yn dilyn dwy flynedd lwyddiannus
mae’r Cymdeithas Arddwriaethol yn
dychwelyd i’r brifddinas i greu
paradwys i’r garddwyr ac atyniad i
deuluoedd ac ymwelwyr ym Mharc Bute
ger Castell Caerdydd. Hon yw sioe
gyntaf y tymor i’r RHS ac mae’n gyfle i
gael ysbrydoliaeth a syniadau wrth
gynllunio’r ardd ar gyfer yr haf.
Daw’r planhigfeydd gorau o bob rhan
o Brydain, llawer ohonynt yn cymryd
rhan yn Sioe Chelsea, ac mae’n gyfle i
arddangos y ddawn arddwriaethol
arbennig sydd yma yng Nghymru.

Peidiwch â llosgi’ch bysedd wrth
ffonio'r datblygwyr!
hen ‘Oriel’ wych yn Heol y Brodyr
Llwydion ers talwm.
Dylan Wyn Williams
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

C y n l l un i a u
G of a l
Hanner Tymor
Fe fydd tri Chynllun
Gofal dros gyfnod
gwyliau’r Pasg yn Ysgol
Treganna, Ysgol Berllan
Deg ac Ysgol Melin Gruffydd. Mae
ffurflenni cofrestru ar gael yn y swyddfa
nawr, neu ar ein gwefan. Am fanylion
pellach, cysylltwch â Rachael Evans.
FFWRNAIS AWEN
Mae’r Fenter, ar y cyd â’r Urdd yng
Nghaerdydd, ar fin cychwyn clwb
newydd cyffrous i blant ddiwedd y mis.
Fe fydd Ffwrnais Awen yn cael ei
gynnal yng Ngwersyll yr Urdd yn y Bae,
a bydd cyfle i blant Blwyddyn 2 i
Flwyddyn 10 brofi a datblygu sgiliau
drama, dawns a cherddoriaeth dan law
tiwtoriad proffesiynol. Am fanylion
pellach, cysylltwch ag Angharad
Thomas yn swyddfa’r Fenter neu
ebostiwch
angharad@mentercaerdydd.org
Penwythnos Teulu i Wersyll yr Urdd
Llangrannog – Ebrill 1315
Mae lle ar ôl i deuluoedd ar benwythnos
y F en t er i Wer s yl l yr Ur dd,
Llangrannog, ganol y mis. Mae’r pris
yn cynnwys yr holl weithgareddau, llety
a bwyd a diod. Am fanylion pellach,
c ys yl l t wch a g An gh ar ad –
angharad@mentercaerdydd.org.
Gweithgareddau i Ddysgwyr
Noson Sgwrsio Sydyn
Fe fydd noson Sgwrsio Sydyn yn cael ei
gynnal nos Iau, 19 Ebrill 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
g e fn og a e t h a r i a n n ol i g yn n a l
gweithgareddau i Ddysgwyr.

Cwis Cymraeg
Cynhelir cwis Cymraeg
nesaf y Fenter nos Sul, 29
Ebrill yn y Mochyn Du am
8yh. £1 y person.
Gareth Roberts fydd y
cwis feistr.

Rhai o blant Ysgol Llanishen Fach gyda Heather Jones

Taith i Amgueddfa Werin Sain
Ffagan
Ni fydd Bore Coffi’r Fenter yn cyfarfod
yn y ‘Conway’ fel yr arfer ddydd
Mawrth, 17 Ebrill, gan fod ymweliad â’r
Oriel newydd yn Amgueddfa Werin
Sain Ffagan wedi’i drefnu. Yn ystod yr
ymweliad, bydd cyfle i grwydro, cael
sgwrs gyda Beth Thomas, a mwynhau
paned o goffi yn y caffi. Mae croeso
cynnes i bawb ymuno â ni, a chyfarfod
wrth fynedfa’r Amgueddfa am 11yb.
Am fanylion pellach, cysylltwch â’r
swyddfa.
Coffi a Chlonc
Mae’r Bore Coffi newydd yn mynd o
nerth i nerth yn ‘Bar One’, Canolfan y
Mileniwm. Mae’r sesiwn yn addas i
Ddysgwyr o bob safon, ac mae croeso i
chi ymuno â ni i ymarfer eich Cymraeg
mewn awyrgylch hwyliog.

MIRI MEITHRIN

Sesiynau Gwerin Menter Caerdydd

Dros y ddeufis nesaf, fe fydd y gantores
adnabyddus Heather Jones yn ymweld â
12 o ysgolion cynradd y ddinas ar ran
cynllun newydd cyffrous a drefnir gan
Fenter Caerdydd. Bydd dros 2,500 o
blant yn mynychu'r gweithdai hyn yn yr
ysgolion Cymraeg a Saesneg, gan
ddysgu hen alawon gwerin ynghyd â
hanes a thraddodiadau gwerin. Ariannir
y prosiect gan Gyngor Celfyddydau
Cymru.

Ar Werth –
Telyn Salvi Symphony
25 mlwydd oed. 46 tant a
seinfwrdd estynedig.
Gorffeniad 'walnut'. Wedi cael
gofal da a'i chwarae'n gyson.
Gorchudd ysgafn ac un trwm ar
gyfer cludiant,
troli 6 olwyn a stôl i'w
cynnwys yn y pris. £6,500
Ffôn (029) 20902083

Dylan Jones

Dydd Iau, Ebrill y 5ed
Canolfan Channel View,
Grangetown
1.30yp‐3yp

Gwasanaeth adeiladu
a dylunio gerddi.

£1.50 y plentyn

Symudol : 07890134514

Sesiwn cerddoriaeth gyda
Anwen Jones
Hwyl i blant meithrin a’u
rhieni
Cysylltwch â Rachael Evans am fwy o
fanylion

Ffôn cartref : 20512567
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YSGOL GWAUN Y
NANT, Y BARRI

YSGOL MYNYDD BYCHAN

Teilyngdod
Dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi gyda Eisteddfod
yn yr ysgol. Bu'r cystadlu yn frwd ac yn
llawn hwyl gyda Mrs Carys Williams, y
beirniad, wedi’i phlesio’n arw gyda safon y
cystadlu. Llongyfarchiadau mawr i bawb a
gystadlodd a phob lwc i'r disgyblion yn
eisteddfodau’r cylch a'r sir.
Uchafbwynt y dydd oedd y seremoni
cadeirio. Y dasg oedd ysgrifennu dau ddarn o
waith o dan y pennawdau 'Pam rwy'n caru fy
ngwlad' ac 'Arswyd'. Roedd yn rhyddhad i
bawb pan cyhoeddwyd bod teilyngdod 
llongyfarchiadau mawr i Gabby Gardner,
Blwyddyn 6. Diolch yn fawr i Mrs Sara
Thomas am ei gwaith caled wrth drefnu'r
dydd
Ffermio yn yr ysgol!
Fel rhan o gynllun Food For Thought
trefnodd Miss Lowri Jôb bod buwch odro yn
ymweld a’r ysgol er mwyn i’r disgyblion
ddysgu o lle mae ein bwyd yn dod. Cafwyd
cyfle i weld y fuwch yn cael ei godro ar gae’r
ysgol. Bu’r ymweliad yn un diddorol a
bythgofiadwy i’r disgyblion
Pêldroed
Llongyfarchiadau i dim pêldroed yr ysgol a
fu’n cystadlu yn ddiweddar mewn
cystaleuaeth yng Ngerddi Soffia.
Gair i gall
Bu PC Debi Gwynne, ein plismones
cymunedol yn ymweld a phlant yr ysgol i
drafod diogelwch ar y ffyrdd ac ymddygiad
anghymdeithasol. Cafwyd ymweliad hefyd
gan ddiffoddwyr tân gorsaf y Barri lle cafodd
y plant lleiaf gyfle i edrych yn fanwl ar eu
gwisgoedd a’r plant hyn yn dysgu am
ddiogelwch tân yn ein cartrefi
Dathlu’r deg
I ddathlu 10 mlynedd ers sefydlu yr ysgol
bwriedir cynnal cyngerdd fawreddog yn
ystod Tymor yr Haf. Gobeithiwn weld rhai o
ddarllenwyr Y Dinesydd yn dod i ddathlu
gyda ni!

Tŷ 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

Cymeriadau Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr
Er mwyn dathlu Diwrnod y Llyfr eleni
gofynnwyd i’r disgyblion wisgo fel
cymeriad o lyfr. Gofynnwyd i bob
dosbarth ddysgu darn o farddoniaeth
Gymraeg ac fe’u perfformiwyd yn ystod
y gwasanaeth boreol. Gwnaethpwyd
casgliad ariannol tuag at Apêl
Eisteddfod Caerdydd yn ystod y dydd.
Dyma enillwyr y gystadleuaeth gwisgo
fel cymeriad.
Beca Jones – “Miss Fach Taclus”
Joshua Hardwick – “Marc y Siarc”
Cian Williams – “Dewin Dwl”
Georgina Price – “The Worst Witch”
Annie Lewis – “Dorothy o Ddewin yr
Oz”
Rhidian Thomas – “Toad o Wind in the
Willows”
Tannisha Herbert – “Brenhines Narnia”
Cafodd pob un ohonynt docyn llyfr fel
gwobr.
Ymweliad Barddol
Cafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 y
fraint o groesawu’r bardd Mererid
Hopwood i gynnal gweithdy ar farddoni.
Bu’r plant a’r athrawon wrth eu bodd yn
arbrofi gydag odl, cymhariaeth,
cyflythrennu a hyd yn oed cynghanedd!
Ym mlwyddyn 5 bu’r disgyblion yn creu
cerdd yn seiliedig ar fywyd plentyn yn
ystod oes Fictoria. Dyma ddechrau un
o’r cerddi, allwch chi ddyfalu beth
mae’n disgrifio tybed…..
Un plentyn a’r pwll yn peswch,
Un daran drwy dywyllwch,
Un fflam yn sibrwd ei pherygl,
Un caneri yn canu cwyn,
A’r holl ddydd wedi ei ddwyn.
Drymio Affricanaidd
Cafodd aelodau o gôr yr ysgol y fraint o
ymuno â gweithdy drymio Affricanaidd
yn ddiweddar o dan arweiniad yr
arbenigwr Aaron Meli. Bu’r plant yn
arbrofi gyda sawl math o ddrwm gan
greu cyfres o rythmau cymhleth ar

YR AWR HAPUS
Mae Tymor y Gwanwyn yn dirwyn i
ben yna pythefnos o Wyliau'r Pasg.
Cawsom gefnogaeth gyson hyd yn hyn
eleni  mae 20 ohonom a chyfartaledd
presenoldeb yn 14, yn Bar Salingers,
Gwesty Pentref Coryton rhwng 11 a 12
fore Llun. Canwyd 'Sospan Fach' gydag
arddeliad wedi'r fuddugoliaeth fawr yn
erbyn yr hen elyn o Loegr!
Yn ystod mis Mawrth cawsom amser
difyr yn darllen a chyfieithu heb sôn am
drafod taflen yn son am ffonio'r rhif 101.
Felly dwy awr yng nghwmni golygyddol
y Parch Denzil John ym mhapur
bro Cwm Rhymni sef Tua'r Goleuni 
disgrifiad cyfoes o gymdeithasu, bancio
a siopa amhersonol ein cyfnod. Beth yw
fy rhif PIN nawr! Diolch Denzil!
Mae PNAWN SUL HAPUS bellach
yn flwydd oed. Er taw ond chwech
ohonom sydd wrthi fel arfer, mae te a
bisgedi Thelma am 3.30 yn flasus a
chroeso John ei gŵr yn wresog yn 8
Heol Santes Marged. Y darlleniad am
Mair a Martha oedd yr arlwy ar
brynhawn Sul y Mamau ynghyd â
gweddïau i gofio'r Parch Paul Bennett
Trecynon, gynt o Ynysybwl, a'i deulu.
Bydd y cyfarfod nesaf ddydd Sul, 15
Ebrill, 2.45 – 4pm. Croeso mawr i bob
dysgwr neu ddysgwraig.
derfyn y sesiwn. Mae sawl disgybl
eisoes yn ystyried cael hyfforddiant
pellach!
Cefnogi Elusen
Ein helusen eleni yw’r N.S.P.C.C. Yn
dilyn cyflwyniad ar waith yr elusen i’r
ysgol gyfan, trefnwyd diwrnod o
weithgareddau Ymarfer Corff a
Chadw’n Heini dan arweiniad Mrs
Rhian Roberts. Derbyniodd pob disgybl
daflen noddi a chasglwyd swm
anrhydeddus tuag at yr achos teilwng
hwn.
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Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg
Cystadleuaeth 'Young Consumer
2007'
Cynhaliwyd y gystadleuaeth gyffrous
hon yn Neuadd Goffa’r Barri ar 28
Chwefror 2007. Dyma'r tro cyntaf i
Ysgol Bro Morgannwg gymryd rhan yn
y gystadleuaeth.
Roedd grŵp o Flwyddyn 10 Busnes
wedi dod at ei gilydd i ffurfio tîm. Yr
aelodau'r oedd Rhiannon Davies, Ben
Bryl, Sean Dunn a Jo Swain gyda Cai
Th om a s wr th gefn . Roedd yn
gystadleuaeth agos iawn gyda’n tîm ni
yn dod yn drydydd a hynny yn erbyn Bl
12 a 13 o ysgolion eraill!
Darllen dros Gymru!
Cynhaliwyd darllen noddedig yn yr
Adran Saesneg yn ddiweddar gan
ddisgyblion blynyddoedd 7,8 a 9 gyda’r
nod o ddarllen cymaint o lyfrau â
phosibl mewn wythnos! Diolch i’w
teuluoedd a’u ffrindiau am eu noddi a’u
hannog i lwyddo. Casglwyd £479.50
tuag at fudiad cancr Sargeant a mudiad
Roald Dahl.
Camu i’r Cosmeston Canoloesol!
Ar 2 Chwefror 2007, aeth criw
Blwyddyn 7 am dro i Barc Cosmeston.
Yn y bore aeth rhai ohonom ar y daith
natur ac fe aeth y grŵp arall i’r pentref
canoloesol. Ar hyn o bryd rydym yn
astudio’r Canol Oesoedd yn ein gwersi
Hanes. Pan gyrhaeddom y pentref
canoloesol, rhannwyd ni i dri grŵp.
Aeth un grŵp gydag Angharad y fenyw
ganoloesol, grŵp arall gyda’r Tad
Edwin, a’r grŵp olaf gyda Gruffudd y
pobydd.
Bu Angharad yn ein tywys ni o
amgylch y tai  sef tai'r cyfoethogion a’r
tlawd. Aethom i’r tai crand yn gyntaf
ond nid oedd golau yno  dim ond
ychydig o oleuni gan ganhwyllau. Yna
fe welson ni dwlc mochyn ar bwys y tai
tlawd. Ynddo roedd mochyn mawr tew!
Yn y Canol Oesoedd roedd y mochyn yn
cysgu yn y tŷ er mwyn rhoi gwres!
Wedyn aethom ni i weld Gruffudd y
pobydd. Dangosodd ef i ni sut i bobi
bara. Roedd Gruffudd hefyd wedi
dangos i ni sut i bobi bara mewn siapiau
anifeiliaid, hefyd siapiau eraill, e.e. bara
wedi ei plethu.
Symudom ni ymlaen at y Tad Edwin.
Dangosodd ef arfau gwahanol i ni. Bu’r
Tad Edwin yn egluro beth oedd gwaith y
mil wyr, sa eth wyr a’r marchog.
Rhoddodd wybodaeth i ni am yr arfau
a’r wisg a chawsom gyfle i gyffwrdd a
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PASPORT
Heledd Daniel  merch o’r de orllewin ac
un o sylfaenwyr côr newydd y brifddinas
sy’n cael ei holi’r mis yma...

O le wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Blaenffos (Crymych), Sir Benfro
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n byw?
Grangetown.
Ers faint wyt ti’n byw yng Nghaerdydd?
9 mlynedd
Beth fuest ti’n ei wneud cyn/ar ôl symud

yma?
D e s i i G a e r d yd d i w n e u d
“Astudiaethau Ewropeaidd” yn y
Brifysgol. Fel rhan o’r cwrs, ces fynd i
Batagonia yn yr Ariannin am 6 mis lle
bues i’n dysgu Saesneg a gwneud
gwaith gwirfoddol amrywiol yn y
gymuned. Roedd clywed pobl yn siarad
Cymraeg ochr arall y byd yn bisâr 
roedd y profiad i gyd yn anhygoel a do’n
i ddim ishe dod adre a gweud y gwir.
Wedyn, bues i’n dysgu mewn Coleg
Garddwriaethol (garddio!) yn Ffrainc, er
na wnes i ddysgu dim am flode na
phlanhigion.
gwisgo’r rhain. Roedd gwisg yr hauberk
yn drwm iawn!
Ar y daith natur roeddem wedi dilyn
map i ddarganfod cwestiynau ar gyfer y
cwis natur. Hefyd fe welson ni adar
prydferth a digonedd o fywyd gwyllt
yno. Fe aethon ni o gwmpas y llyn a
dechreuom boeni bod yr elyrch yn
agosáu! Roedd golwg llwglyd iawn ar yr
elyrch, ond nid oeddem yn barod i rannu
ein cinio!
Gan Angharad Rees a Ffion Ellis 7R
Byd y Campau
Llwyddodd tîm pêl droed blwyddyn 9 yr
ysgol i gyrraedd rownd cyn derfynol
cwpan Cymru ar ôl curo Ysgol
Uwchradd Llantarnam 92. Bydd y
bechgyn yn wynebu Ysgol St Albans o
Gasnewydd yn y rownd nesaf.

Ar ôl graddio, ro’n i ishe mynd i
deithio ond mae angen arian i wneud
hynny!
Dechreuais weithio’n rhan
amser i’r Swyddfa Archwilio ac rwy dal
yn o br on i bum ml yn edd yn
ddiweddarach, er wedi gwneud amryw o
swyddi gwahanol o fewn y cwmni ac
wedi cael codiad cyflog, diolch byth.
Lle ti’n gweithio erbyn hyn?
Ar hyn o bryd, dwi’n swyddog iaith i’r
Swyddfa Archwilio ac yn cynorthwyo
yn Swyddfa Breifat yr Archwilydd
Cyffredinol. (Rhag ofn fod neb yn siŵr
beth yw’r Swyddfa Archwilio, ry ni’n
sicrhau fod arian trethdalwyr yng
Nghymru’n cael ei wario’n gall, er
mwyn hyrwyddo gwelliant a chael y
gwerth gorau am arian!)
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy
amser hamdden?
Cymdeithasu(!) Ry’ ni wedi sefydlu côr
newydd i bobol ifainc Grangetown ryw
8 mis yn ôl, wedi ei enwi ar ôl y dafarn
leol – Cor n’Wal!
Dwi’n trefnu
gweithgareddau ar gyfer y côr sy’n cadw
fi’n brysur: www.myspace.com/cornwal
Dwi’n hoffi mynd i’r sinema, mynd i’r
cwis, darllen, coginio, bwyta, cysgu,
pleserau syml bywyd rili.
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Clywed pobl eraill yn chwerthin.
Lle ydi’r mannau gorau i fynd allan
yng Nghaerdydd?
Y Cornwall sydd just rownd y gornel o’r
tŷ am beint bach gyda ffrindie! Mae e
bach rhy gyfleus weithie... Dwi’n eitha
hoffi Pica Pica a La Tasca, yn enwedig y
bwyd a’r gerddoriaeth. Bydde ni’n
argymell Park House am goctels er eu
bod nhw braidd yn ddrud, La Bohême
am fwyd Eidaleg, neu mae’r Bae yn le
da i fynd am dro os yw hi’n braf.
Lle ti’n hoffi mynd am wyliau?
Ffrainc, Sbaen, lle bynnag. Bydde ni’n
hoffi mynd yn ôl i Dde America i
deithio, gyda detour i Fecsico a Ciwba,
ond bydd rhaid ennill y loteri neu ffindio
dyn cyfoethog gynta!
Petaet
ti’n cael y cyfle i wella
rhywbeth yng Nghaerdydd, beth
fyddet ti’n ei wneud?
Bydde llai o law yn gwneud y ddinas yn
le gwell i fyw, heblaw hynny, dim byd.
Lle ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
Duw a ŵyr!
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Newyddion o’r Eglwysi
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Eglwys Dewi Sant

Y Grŵp Merched
Nos Lun, 6 Mawrth, cafodd yr aelodau
gyfarfod yng nghwmni Mrs Enid Luff,
arbenigwraig ar y piano a chyfansoddwraig
broffesiynol. Cafwyd noson werthfawr yn
olrhain hanes datblygiad y piano trwy
gyfnod yr harpsicord, y claficord ac ymlaen
i’r cyfnod modern.

Minny Street, Caerdydd
Aelodau Newydd
Yn Oedfa Gymun mis Mawrth cawsom
groesawu Catrin MacLaughlin (Rhiwbeina),
a Peter, Moyra a Lisa Greaney (Bae
Caerdydd) yn aelodau.
Dathlu Gŵyl Ddewi
Pleser oedd gweld a gwrando plant yr Ysgol
Sul yn cyflwyno eu dathliad ar ŵyl ein
Nawddsant yn yr Oedfa Foreol ddechrau
mis Mawrth. Bu’r Gymdeithas yn dathlu
gyda chinio blasus yng Nghlwb Golff
Llanisien. Cafwyd eitemau cerddorol gan
Siwan Jones, un o fyfyrwyr ffyddlon ein
hoedfaon, tra bu gwestai'r noson, Bethan
Jones yn cyfuno rhywfaint o hanes ei
phentref genedigol, Pencader, Sir
Gaerfyrddin â rhai o’r penillion a cherddi a
ddysgodd adeg dathliadau Gŵyl Ddewi ei
phlentyndod.
Pythefnos Masnach Deg
Cafwyd cyfle yn ystod oedfaon y Sul i godi
ymwybyddiaeth o Fasnach Deg; fe’n
hanogwyd gan ein Gweinidog i fynd ati o
ddifrif i newid y byd  trwy wneud
rhywbeth syml. Trwy yfed te a choffi
Masnach Deg gellir newid y byd fesul
paned! Dros y cyfnod sicrhaodd Dianne
Bartholomew fod amrywiaeth o nwyddau
Masnach Deg yn cael eu harddangos a’u
gwerthu yn y Festri (yn ychwanegol at y
stondin misol sydd gennym) gan werthu
dros £300 o fwydydd ac eitemau gwahanol.
Amazing Grace
Manteisiodd rhyw 70 o aelodau’r eglwys ar
gynnig arbennig i ymweld â’r Odeon ym
Mae Caerdydd i wylio’r ffilm Amazing
Grace – 10 niwrnod cyn i’r ffilm gael ei
rhyddhau i’r cyhoedd yng Nghymru.
Gwerthfawrogwyd yn fawr y cyfle i weld y
ffilm bwerus hon am William Wilberforce
a’i frwydr barhaus yn erbyn caethwasiaeth.
Bu’r defosiwn syml ond effeithiol gan ein
Gweinidog cyn cychwyn y ffilm, ac yna
canwyd cyfieithiad Dafydd Owen o eiriau
enwog John Newton ar y diwedd. Mawr ein
diolch i Ioan Gruffudd, prif gymeriad y
ffilm, am sicrhau’r cyfle yma inni.
Cwmni Drama Minny Street
Dros y misoedd diwethaf mae aelodau’r
Cwmni Drama wedi bod yn brysur ymarfer.
Ar ddwy noson yng nghanol mis Mawrth
cafodd pawb gyfle i weld ffrwyth eu llafur
wrth iddynt gyflwyno dwy gomedi un act:
“Corffw” a “Y Tango Ola’ yn Sblot”.
Llongyfarchwn yr actorion oll ar eu
perfformiadau ac edmygwn y ddwy
gynhyrchydd, Joye Parri a Gwenda Morgan
am lwyddo i gael gymaint o drefn arnynt!
Diolch hefyd i’r criw llwyfan ac i gyfeillion
y Crwys am adael i’r Cwmni fanteisio ar
gyfleusterau arbennig Theatr y Crwys ar
gyfer y perfformiadau.

Capel y Crwys

Yr Ysgol Sul
Dathlwyd Gŵyl Ddewi gyda gwasanaeth
arbennig dan ofal plant ac athrawon yr
Ysgol Sul. Cafwyd cyfarfod llawn hwyl a
lliw. Roedd y cyfan yn ein hatgoffa o’n
treftadaeth Gristnogol. Wedyn cafwyd
paned o de a phice ar y maen. Gwnaed
casgliad o £146 tuag at Apêl Sierra Leone.

Y Parchedig Gwynn ap Gwilym a
Margaret Lloyd Hughes (Warden y Bobl)
yn torri’r deisen benblwydd

Hanner canmlwyddiant
Dydd Gŵyl yr Holl Seintiau 1957 oedd hi
pan symudodd yr eglwys i’w chartref
presennol ar ôl i’r un gwreiddiol yn
Howard Gardens gael ei ddifrodi gan
fomiau’r Ail Ryfel Byd. Ar wahân i
gofio’r achlysur yn ein gwasanaethau,
dathlwyd trwy rannu teisen penblwydd
arbennig a rhannu atgofion wrth bori drwy
arddangosfa gelfydd iawn o luniau a
dynnwyd yng ngwahanol gyfnodau yn
hanes yr eglwys.
Y Grawys
Yn ystod tymor o edifeirwch ac o fyfyrdod
tawel, cawn gyfle ar bob nos Sul i
gymharu ac i fyfyrio dros rai o eiriau
proffwydi’r Hen Destament â geiriau’r
Iesu a’i ddilynwyr, o dan arweiniad y
Parchedig Gwynn ap Gwilym.
Gŵyl Dewi
Naws dathlu ac o ymfalchïo yn ein
hetifeddiaeth a gafwyd yn ystod y Cymun
Bendigaid fore Sul, 4 Mawrth – gyda
threfniadau euraidd o Gennin Pedr yn
llenwi a llonni pob cwr o’r eglwys.
Parhaodd y dathlu wrth i bawb ymgynnull
yn neuadd yr eglwys i fwynhau cinio
blasus a chwmnïaeth ddifyr. Clustnodwyd
rhan o elw’r cinio ar gyfer ein rhodd i
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008.
Braf iawn oedd canfod fod yr elw tipyn
mwy na £200 – sef y cyfanswm fydd
Eglwys Dewi Sant yn ei roi fel gwobrau
yng nghystadleuaeth ‘Unawd Oratorio neu
Offeren 1925 oed’. – sydd wrth gwrs yn
gyfraniad i’r gronfa leol.
Sul y Mamau
Pwysleisiwyd ein diolch am y mamau yn
ein teuluoedd ac am le’r Fam Eglwys yn
ein bywyd ysbrydol. Cafwyd gweddïau ac
emyn o ddiolchgarwch gan aelodau’r

Y Gymdeithas Ddrama
Cafodd y criw drama noson arbennig ym
mwyty Clonc, Treganna, nos Fercher 14
M awr t h. Dyma nos on i gl oi
gweithgareddau’r Panto cyn symud ymlaen
i greu gweithgareddau eraill. Cafwyd cyfle i
rannu pryd o fwyd, ambell stori ac atgof a
chydnabod cyfraniad Bob Roberts i’r
Gymdeithas.
Taith Gerdded
Mae’r Gymdeithas wedi trefnu taith gerdded
i Benyfan ddydd Llun 7 Mai. Taith
noddedig i hybu apêl Sierra Leone yw hon,
ac mae croeso i bawb ymuno â ni yn yr
ymdrech i gyrraedd y copa. Mae’r daith yn
cychwyn o’r Storey Arms am 11 o’r gloch.
Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas ar
gyfer unrhyw dywydd. Cofrestrwch ymlaen
llaw gyda Sian Crouch, 2 Crystal Glen,
Llanisien CF24 5QH. Ffôn: 02920 753625.
Y Gorlan
Brynhawn Mercher, 7 Mawrth, cafwyd
noson ddifyr dros ben wrth glywed Mrs
Gwen Holt yn olrhain ei hanes cynnar wrth
i’r teulu symud o le i le yn ôl galwadau ei
thad fel rheolwr banc. Bu Gwen yn byw yn
ardaloedd Croesoswallt, Caergybi a
Dolgellau, pob un yn wahanol iawn ac wedi
cyfrannu elfennau gwahanol iawn i’w
p h le nt yn d od a ’i h ar dd e ga u. Yn
ddiweddarach, aeth i weithio fel nyrs yn
Llundain, ac yno y bu am nifer o
flynyddoedd.
Cinio Gŵyl Ddewi
Cafwyd cinio llwyddiannus iawn nos Wener
23 Chwefror yng Nghlwb Golff Caerdydd.
Mrs Nia Royles (Daniel gynt) oedd y wraig
wadd, a chafwyd ganddi araith werthfawr
oedd yn addas i’r amgylchiadau. Fe’i
cyflwynwyd gan y Parch Gareth Reynolds,
y Llywydd am eleni, a chafwyd eitemau ar y
delyn gan Ruth Hicks, a llefaru hyfryd o rai
o rigymau Nantlais gan Rhian Melhuish.

Ysgol Sul cyn iddynt ddosbarthu sawl
tusw o flodau i famau a merched o bob
cenhedlaeth oedd yn bresennol.
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Ebeneser, Heol Siarl
Ymweliad CWM
A r 2 5 Ch we fr or da e t h un o
gynrychiolwyr CWM (Council for
World Mission) i’n plith a chafodd y
plant sgwrs ganddo, a dysgodd gân
iddynt. Shuman Bizwaz oedd ei enw,
dyn siriol a chryf iawn ei ffydd. Cafodd
groeso mawr ar aelwyd Mrs Mair Evans,
Dinas Powys. Roedd yn un o chwech
oedd ar daith o gwmpas Cymru dros
gyfnod o dair wythnos, a chafodd ei
gyfeillion gyfle i ymweld ag eglwysi
eraill Cymraeg yn y cyffiniau hefyd,
dros y Sul hwn. Rhyfedd meddwl bod
cenhadon yn dod yma i Gymru o’r India,
a ninnau wedi anfon cenhadon i’w
gwlad nhw, gynt. Mae eu capeli nhw yn
llawn ac yn ffynnu. Tybed beth sydd
wedi mynd o’i le yma yng Nghymru
fach?!
Priodas Aur.
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs John a
Peta Davies ar ddathlu hanner can
mlynedd o briodas ar 2 Mawrth. Pob
dymuniad da i‘r dyfodol oddi wrthym i
gyd yn Ebeneser.
Sul y Plant.
Ar Sul cyntaf Mawrth cawsom
wasanaeth teuluol llawn hwyl a bendith.
Daeth y plant i’r capel wedi’u gwisgo
mewn gwisg Gymreig; rhai o’r rhai bach
mewn gwisg draddodiadol ac roedd
eraill wedi gwisgo crys rygbi. Prin
gellid peidio sôn am Dewi Sant, a chofio
ei eiriau i “..gadw ein ffydd a’n cred.”
Aeth y criw da o deuluoedd i fwyty
Pizza Express i gymdeithasu a
mwynhau!
Y Gymdeithas.
Aeth tua hanner cant ohonom i ddathlu
gŵyl ein nawddsant yn Spirros y Rhath
ar nos Fawrth, 6 Mawrth. Cafwyd
gwledd tri chwrs a sgwrs ffraeth a
hwyliog gan ein siaradwr gwadd,
Geraint Rees, prifathro Ysgol Plasmawr.
Soniodd am nifer o ddigwyddiadau y
gallem ddathlu ar 6 Mawrth, yn
cynnwys gŵyl San Sannan. Efengylwr
oedd Sannan oedd yn teithio Cymru yn
ystod y ddeunawfed ganrif.
Mae'r
gymdeithas yn rhan bwysig o’n bywyd a
gweithgarwch Ebeneser ac yn gyfle da i
ni ddod i adnabod ein gilydd yn well
mewn sefyllfa ychydig llai ffurfiol.
Cyrddau pregethu hanner blynyddol.
Ar 11 Mawrth daeth y Parch Robin
Samuel atom a braf oedd cael ei
groesawu a’i longyfarch ar 30 mlynedd

Bethel, Rhiwbeina
Bedydd
Cafodd Carwyn ac Iestyn, meibion Eira
a Robert Gage, Llysfaen, eu bedyddio
gan y Gweinidog, y Parch. T. Evan
Morgan. Mae Carwyn, sy’n unarddeg
ac Iestyn, sy’n wyth, yn aelodau
ffyddlon o’r Ysgol Sul.
Aelodau newydd
Croesawyd aelodau newydd i’n plith, sef
Mrs Eira Gage, Llysfaen a Mrs Pam
Davies, Rhiwbeina. Mae’r ddwy wedi
cefnogi’r achos ym Methel ers peth
amser bellach.
Swper Gŵyl Ddewi
Cynhaliwyd swper yn y capel i ddathlu
gŵyl ein nawddsant. Diolch i Mrs Mair
Owen am y trefniadau ac i’r arlwywyr
am y bwyd hyfryd. Croesawyd pawb i’r
swper gan y Gweinidog a gofalodd Mr
Gwilym Roberts ein bod yn cael noson
hwyliog gydag ambell gystadleuaeth a
phwt o gân. Roedd tair o ferched y
Wladfa yn ein plith, Shirley James,
athrawes yn Ysgol Gymraeg, Trelew, a
Rebecca White, athrawes yn ysgol
feithrin Gymraeg y Gaiman a’i merch
Nia. Roedd Shirley a Rebecca wedi
derbyn ysgoloriaeth i astudio’r dulliau o
gyflwyno’r Gymraeg yn ysgolion
Caerdydd. Buont yn Rhiwbeina am
ddeufis ac yn ystod y cyfnod hwnnw bu
Rebecca a Nia yn ffyddlon iawn i’n
hoedfaon a’r Ysgol Sul.

yn y weinidogaeth. Yng ngwasanaeth y
bore soniodd am Ruth o’r Hen
Destament ac am ei brwydr i geisio
cynnal ei theulu. Cymharodd ferched
mewn gwledydd tlawd heddiw sy’n
brwydro i gynnal eu teuluoedd yng
nghanol tlodi enbyd. Diolch i fenter o
dan adain menter Masnach Deg roedd
yna gwmni cydweithredol oedd yn
gymorth iddynt.
Gyda’r nos wedyn, ‘Cariad’ oedd ei
destun. “Gyfeillion, gadewch i ni garu
ein gilydd”, Dyma yn ei dyb ef yw rhai
o eiriau pwysicaf y Beibl. Dylem ni
hefyd geisio dangos ein cariad tuag at
eraill drwy weithred a gair, fel y
gwnaeth Iesu. Rydym wedi ein galw i
ddangos ei gariad y byd  dyna yw ein
dyletswydd. Diolchwyd iddo am ei
neges ac am ei waith diflino fel
Ysgrifennydd Cymorth Cristnogol yn
Ne Cymru.
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Salem, Treganna
Bedyddiadau
Yn ystod y mis, bedyddiwyd Rhodri
Boore, mab Alun a Rebecca, a Rhys
Bowen, mab Geraint ac Alwen.
Ll ongyfarchiadau mawr a phob
dymuniad da iddynt a’u teuluoedd.
Dathlu Gŵyl Ddewi
Cawsom ddathliad Gŵyl Ddewi
ardderchog eto eleni, wrth i ni fwynhau
cawl wedi’r oedfa yn y festri. Cawsom
wledd gan gwmni Elgano, a digonedd o
fara a chaws blasus. Diolch i bawb a
wnaeth gynorthwyo ac a gyfrannodd, a
diolch i bawb am ddod i ddathlu gyda
ni. Cafwyd swper hyfryd yn Churchills
i ddathlu’r achlysur yn ogystal.
Priodas Aur
Llongyfarchiadau gwresog i’r Parch.
Haydn a Doreen Thomas, ar achlysur
arbennig iawn eu priodas aur.
Dymuniadau gorau atoch eich dau.

Clwb Coffi a Chlwb Llyfrau
Cyfarfu’r Clwb Coffi yn ystod y mis yn
Salem, a’r Clwb Llyfrau yn y Mans.
Clwb Brecwast
Mae’r Clwb Brecwast yn llwyddiant
wrth i famau a’u babanod gyfarfod yn
Ystafell Edwin ddwywaith y mis, ar fore
Mercher. Gwych yw cael cymdeithasu a
chael clonc dros frecwast!
Ymweliad disgyblion blwyddyn 7
Plasmawr
Daeth disgyblion blwyddyn 7 Plasmawr
i ymweld â Salem fore Gwener16
Mawrth, ar eu taith flynyddol o gwmpas
addoldai Treganna fel rhan o’u cwrs
Addysg Grefyddol. Roedd y plant wrth
eu boddau ac yn amlwg yn gweld rôl
holl bwysig Salem yn y gymuned yn
Nhreganna. Diolch i’r disgyblion am eu
diddordeb ac am eu hymddygiad
ardderchog.
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YSGOL GYFUN
PLASMAWR
Ymwelwyr o Ewrop
Gwych oedd croesawu dwy o’n hysgolion
partner, o Utrecht, yr Iseldiroedd a St
Livrade yn Ffrainc atom ddechrau mis
Mawrth. Rydym wedi bod yn cydweithio ar
brosiect Ewropeaidd Comeniws ers dros
flwyddyn a da oedd gweld ffrwyth llafur
pawb yn cael ei arddangos mewn noson
agored. Aeth ein cyfeillion ar wibdaith o
amgylch rhai o atyniadau’r De cyn cyd
weithio ar furlun go arbennig sydd i’w
arddangos yn barhaol yn un o gynteddau’r
ysgol. Mae’r murlun yn dangos effaith y
Rhyfel Mawr ar y tair gwlad ac o dan
arweiniad Ms Elinor Davies o’r adran Gelf
mae’r cyfanwaith yn arbennig iawn.
Cawsom hefyd gyfle i ddathlu mewn noson
Gymreig cyn ffarwelio â phawb mewn swper
Gŵyl Ddewi gyda’r Chweched Dosbarth.
Taith ddiwylliannol i Rufain
Fe gyrhaeddom ni’r ysgol am 9 ar fore Sul
gwyliau hanner tymor yn llawn cyffro am y
pum diwrnod o’n blaenau. Wedi i ni
ffarwelio â’n rhieni dechreuodd antur
disgyblion ffodus blynyddoedd 9, 10, 11 a’r
athrawon; Miss Edwards, Mr Edwards, Mrs
Furci, a heb anghofio’i gŵr, Francesco yr
Eidalwr.
Taith hir oedd hi i’n gwesty Porta
Maggiore – roedd pawb mor falch o’i gweld.
Cwrddom ni â’n harweinydd Debby a oedd
yn Americanes, ac wedyn lan i’n
hystafelloedd â’n bagiau. Ar ôl swper y
noson honno gwely cynnar oedd yr unig beth
ar ein meddwl.
Dihuno yn gynnar y bore wedyn yn barod
ar gyfer ein taith gerdded o amgylch y
brifddinas. Ein hymweliad cyntaf oedd y
Colosseo hanesyddol  anhygoel!! Wedyn
cawsom daith byw a difyr trwy hanes y
ddinas yn ‘Roma Time Elevator’. Y lle nesaf
oedd Piazza di Spagna lle'r oedd cyfle i’r
merched syllu ar yr holl siopau megis Gucci
a Dior wrth gerdded tuag at y grisiau
Sbaeneg. Gwelsom gofgolofn Vittorio
Emanuele II ar ein ffordd i’r Pantheon, teml
Rufeinig yr holl dduwiau sydd nawr yn
Eglwys. Daw'r unig olau o dwll yn y nenfwd
uwchben y gromen  yr oculus  hynod o
anghyffredin. Ymlaen wedyn i Fontana di
Trevi, y ffynnon brydferth lle cawsom gyfle i
daflu ein ceiniogau. Y dywediad yw os
taflwch un darn o arian byddwch yn dod o
hyd i gariad, os taflwch ddau byddwch yn
ymweld â Rhufain eto, ond os taflwch dri
byddwch yn dychwelyd i Rufain gyda’ch
cariad! Rhywbeth i feddwl amdano!
Diwrnod ardderchog!
Ddydd Mawrth cododd pawb yn gynnar er
mwyn ymweld â Dinas y Fatican. Er i ni
gyrraedd ychydig wedi 9yb roedd rhes hir
iawn yn barod, felly yn anffodus ni aethom
i’r Amgueddfa a Chapel y Sistine. Aethom
yn syth i Eglwys San Pedr, yr Eglwys
brydferthaf yn y byd medd rhai pobl, ac
mae’n rhaid i mi gytuno â nhw. Cawsom
gyfle i weld bedd Pab Giovanni Paolo II a

O flaen cofeb y Rhyfel Mawr yn Sain Ffagan
rhai eraill.
Yn y prynhawn aethom i’r beddau
tanddaearol, y ‘Catacombs’. Roedd yn
dywyll iawn yma a dechreuodd bawb
deimlo’n ofnus. Yna aethom yn ôl i’r gwesty
a chael llond bol o fwyd cyn cael gwers
Eidaleg gyda Debbie a Francesco. Rhaid
cyfaddef bod hwn yn hwyl! Wedyn cwis am
bob math o bethau – chwaraeon,operau
sebon, llunio rap am y daith, Yr Eidal ac ati.
Yn amlwg, fy nhîm i enillodd!
Daeth dydd Mercher yn rhy sydyn, ein
diwrnod olaf yn y ddinas. Roedd pawb yn
gyffrous iawn oherwydd ein bod yn cael bod
yn rhan o gynulleidfa gyda’r Pab. Roedd
llawer o ffỳs cyn mynd i mewn i Eglwys San
Pedr a phawb yn sefyll ar ben eu cadeiriau er
mwyn gweld y Pab. Gwisgai wisg wen, pur a
siaradodd ychydig o eiriau yn Eidaleg. Wedi
iddo orffen dechreuodd bawb glapio a
sgrechian. Profiad anhygoel yn wir.
Siopa wedyn yn y Cola di Rienzo lle
cawsom y cyfle olaf o wario ein harian.
Prynodd bawb pizza hyfryd mewn un siop, y
pizza gorau erioed!! Buonissimo!
Gyda’r nos aethom i gael pizza arall. Gan
mai ein noson olaf oedd hi trefnodd yr
athrawon i ni fynd i fwyty mewn rhan
brydferth o Rufain, Trastevere. Cawsom
fwyd bendigedig, er nad oedd pawb yn rhy
hoff o’r Tiramisu Rhufeinig! Yna roedd
rhaid ffarwelio gyda Debbie a dal y bws yn
ôl i’r gwesty.
Dechreuom ar ein taith adref fore Iau o
faes awyr Ciampino. Fe fwynheais y daith i
Rufain yn fawr  yr adeiladau, yr hanes, y
bwyd. Roeddwn yn drist o adael y ddinas
hyfryd ond yn falch o gael gweld fy nheulu
yn aros amdanaf ar fuarth Ysgol Plasmawr.
Os bydd taith debyg arall yna yn sicr byddaf
yn mynd arni!!
Angharad King, bl 9
Gweithdy Gwyneth Glyn
Hwrê! Prynhawn allan o’r ysgol! Cyfnewid
ystafell ddosbarth am Ganolfan y Mileniwm,
cyfnewid athrawon diflas am fardd plant
Cymru.

Ar ôl bod i’r gweithdy barddoni mi fues i’n
meddwl am feirdd yr hen amser yng
Nghymru, beirdd y tywysogion. Os ydw i
wedi deall pethau’n iawn, roedd y beirdd
hynny yn crwydro o un pen o Gymru i’r llall,
o lys i lys, o blas i blas, yn barddoni a chanu
a difyrru. Mae Gwyneth Glyn yn debyg i’r
beirdd hynny..
Sylwais wrth ddechrau ar y gweithdy fod
gan Gwyneth gitâr, ac roedd y gitâr yno am
reswm. Dechreuodd y gweithdy wrth i
Gwyneth ofyn i bob un ohonom ysgrifennu
ein henwau, ein hysgol a’n hoff air ar ddarn
o bapur siâp deilen. Mae’n debyg fod y dail
yma am ailymddangos yn ystod Eisteddfod
yr Urdd eleni. Fy hoff air i yw Uwch
dechnolegol  dipyn o lond ceg, ond mae’n
swnio’n gyfoes a chymhleth ac yn hwyl!
Roedd ein henwau yn bwysig ar gyfer y
rhan nesaf o’r gweithdy hefyd a dyma ble
daeth y gitâr yn handi! Roedd rhaid i ni
gyfansoddi cân efo’n gilydd gan ddefnyddio
ein henwau ac odlau doniol a cheisio cael
geiriau a llinellau i’r gân i ffitio. Fe ges i
linell gyfan o’r gân i mi fy hun!! Fe
weithiodd hyn yn dda  erbyn i ni orffen
cyfansoddi geiriau’r gân roedd Gwyneth yn
gwybod ein henwau ni i gyd ac roedd pawb
yn teimlo’n gyfforddus.
Cawsom ein rhannu yn grwpiau o dri neu
bedwar i weithio ar y synhwyrau  cawsom
grwydro’r ganolfan am hanner awr yn
cofnodi beth roeddem yn gallu ei weld, ei
deimlo, ei arogli, ei glywed a’i flasu. Ar ôl
dychwelyd i’r stafell ble roeddem yn cynnal
y gweithdy, roedd pob grŵp yn rhannu eu
nodiadau ac yn cydweithio gyda Gwyneth i
gyfanddodi cerdd. Roedd yr ymarfer yma’n
dangos i mi fod y synhwyrau yn rhan
allweddol o greu barddoniaeth. Dysgais
hefyd fod y synnwyr o deimlo yn bwysicach
i mi’n bersonol na’r synhwyrau eraill wrth
ysgrifennu barddoniaeth.
Waw! Er na fues i yn yr ysgol y prynhawn
hwnnw, mi wnes i ddysgu rhywbeth wedi’r
cwbl! Diolch Gwyneth!
Iwan Uwchdechnolegol Hughes.
O.N.Mae’n rhaid i mi fynd i wneud fy
ngwaith cartref Ffrangeg rŵan!
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Ysgol Plasmawr
Plas Ffactor!
Rhyw fis yn ôl gosododd Mr Rowlands, ein
hathro Daearyddiaeth, sialens i ddosbarth
81b. Roedd am godi £300  swm a fyddai’n
galluogi dau blentyn o Zambia a Phacistan i
gael blwyddyn o addysg. Y sialens i ni oedd
meddwl am ffordd hwyliog a gwreiddiol o
godi’r arian. Trafodwyd sawl syniad ymhlith
aelodau’r dosbarth cyn i ni benderfynu
cynnal cystadleuaeth ‘karaoke’ ar gyfer yr
athrawon. Nid ‘X Factor’ ond ‘Plas Ffactor’!
Llwyddon ni i berswadio pedwar athro neu
athrawes i ganu yn y neuadd bob dydd yn
ystod yr awr ginio a’r disgyblion eu hunain
oedd yn gweithredu fel beirniaid. Roedd y
cystadlu yn hynod o frwd a’r sesiynau yn
arbennig o boblogaidd  pawb am gamu i
esgidiau Simon Cowell mae’n siŵr!
Dewiswyd un canwr neu gantores bob dydd i
ganu yn y rownd derfynol ar y dydd Gwener.
Wrth i’r plant lifo i mewn i’r neuadd bob
dydd gyda’u punnoedd yn eu dwylo roeddem
yn sicr y byddem yn cyrraedd y nod.
Cynhaliwyd y rownd derfynol yn Neuadd y
Ddinas yn ystod Eisteddfod yr Ysgol, ond
roeddem yn brin o ryw hanner can punt.
Wrth i’r diwrnod fynd yn ei flaen a’r plant
yn rhoi yn hael yn y bocs casglu arian,
roeddem yn dechrau teimlo’n fwy gobeithiol.
Dau ymgeisydd oedd ar ôl. Grŵp ‘Y
Coridor’, sef Miss Pursglove, Mr Hayes, Mr
HallWilliams a Mrs Griffith, ac yn canu ar
ben ei hun roedd Mr Gwion Morris. Dyma
oedd yr artistiaid mwyaf poblogaidd yn ôl y
beirniaid craff! O’r diwedd, ar ôl wythnos
gyffrous a chofiadwy, cyhoeddwyd mai Mr
Morris oedd yn fuddugol. Derbyniodd yr
athro Gwyddoniaeth gymeradwyaeth
fyddarol  ond dim cytundeb am filiwn o
bunnoedd gwaetha’r modd! Fe lwyddon ni i
godi lot o hwyl yn ystod yr wythnos a chodi
swm mawr o arian at yr ymgyrch.
Jams Powys.
Ymweliad Bethan Gwanas
Ym mis Mawrth mwynheais i’r profiad o
gwrdd â’r awdures fywiog Bethan Gwanas
yn fawr iawn. Mae hi’n berson diddorol
iawn, heb sôn am un o’r bobl fwyaf doniol!
Falle nad J.K.Rowling awdures Harry Potter,
yw hi ond credaf fod ganddi lyfrau llawer
gwell! Er enghraifft ‘Llinyn Trôns’, ‘Pen
Dafad’, ‘Dyddiadur Gbara’ a llawer mwy.
Yn ein sesiwn ni fel dosbarth o fl 8 gyda hi
fe dreulion ni amser hir yn siarad am lyfrau a
chael cwyn bach am gynnwys rhai papurau
newyddion! Wedyn derbyniodd pob un
ohonom gerdyn post rhyfedd fel sbardun ar
gyfer ysgrifennu stori. Llwyddodd nifer
ohonom i feddwl am hanesion a chymeriadau
bach difyr a doniol! Cawsom siawns i
ddarllen mas ein gwaith i Bethan a gweddill
y dosbarth a chael barn yr awdures ar ein
syniadau.
Dafydd Tomos Hobday, bl 8
Ysgoloriaeth
Llongyfarchiadau i Gruffydd Jones o fl 13 ar
dderbyn Ysgoloriaeth i Brifysgol Cymru
Aberystwyth.
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YSGOL GYFUN GLANTAF

Disgyblion Glantaf a Woodlands yn rhannu llwyfan yng Ngŵyl Glantaf
Llwyddiannau Myfyrwyr y Chweched
Llongyfarchiadau gwresog i Owain James
am ennill lle i astudio'r Gyfraith yng
Ngholeg St. Catharine, Caergrawnt, ac i
Marie Busfield am ennill lle i astudio
Daearyddiaeth yng Ngholeg yr lesu,
Rhydychen.
Enillwyd ysgoloriaethau i Brifysgol Cymru
Bangor gan y canlynol: Mair Rowlands
(Cymraeg), Gwenllïan Non Jones (Ieithoedd
Tramor), ac Azul De Pol (Ieithoedd Tramor).
Enillwyd ysgoloriaethau i Brifysgol Cymru
Aberystwyth gan y canlynol: Branwen Hefin
(Cymraeg),
Azul de Pol (Cymraeg a
Sbaeneg), Gwenllïan Haf Wyn (Drama),
Owain James (Y Gyfraith), Lowri Jenkins
(Daearyddiaeth), Mair Rowlands (Cymraeg),
a
Branwen
Williams
(Cymraeg a
Gwleidyddiaeth). Braf hefyd oedd clywed
fod Cartier Lawrence wedi ennill
ysgoloriaeth bêldroed i astudio mewn
prifysgol yn yr UDA. Llongyfarchiadau
cynnes i bob un ohonynt.
Estynnwn ein llongyfarchion calonnog i
ddau o'n myfyrwyr cerddoriaeth, sef Marged
Jones a enillodd dair ysgoloriaeth i golegau
cerdd a Sebastian Pennar a enillodd bedair
ysgoloriaeth i golegau cerdd – ill dau wedi
dewis Coleg Cerdd Brenhinol Llundain.
Enillodd Sebastian hefyd Gystadleuaeth y
Rotari ar gyfer offerynwyr ym mis Mawrth.
Gŵyl Glantaf 2007
Ar Ddydd Gŵyl Dewi cynhaliwyd yr
Eisteddfod, a'r beirniaid gwadd oedd
Gwenllïan Glyn a Ceri Mears, cyn
ddisgyblion yr ysgol. Ar y llwyfan, cawsom
flas yn gwrando ar berfformiadau gorau'r
rhagbrofion, yn amrywio o ganeuon
Almaeneg a Ffrangeg, côr chwibanu, i
gystadleuaeth "Sêr yn eich llygaid", lle
cafodd y disgyblion y pleser o ddynwared eu
hoff
gantorion!
Cawsom
nifer
o
ddawnsfeydd
disgo,
ynghyd
â
pherfformiadau gymnasteg a thrampolîn
gwefreiddiol, yn deilwng o fod yn rhan o
berfformiadau'r syrcas a gynhelir gam a naid
o'r ganolfan! Cafwyd nifer o berfformiadau
lleisiol ac offerynnol o safon uchel iawn, a
bydd yr unigolion yma yn siŵr o lwyddo yng
nghamau nesaf yr eisteddfod. Cafodd ambell
i athro brofiad annisgwyl, wrth i ddau

'ddigrifwr' o'r chweched eu dynwared!
Roedd safon corau llawn ac iau'r llysoedd yn
uchel unwaith eto eleni, a phawb wedi
dysgu'r caneuon newydd mewn cyfnod byr, a
dal yn llwyddo i ganu'r harmonïau, rhan
fwyaf o'r amser!
Uchafbwynt y diwrnod oedd y seremoni
cadeirio. Gwenllïan Glyn oedd beirniad y
gystadleuaeth. Wedi iddi ddarllen ei
beirniadaeth, cyhoeddodd bod tri awdur wedi
tynnu ei sylw, a'r unigolion hynny dan y ffug
enwau, Blodeuwedd, Elen Penfelen a Cadi.
Elen Penfelen oedd ar y brig, ac ar drydydd
caniad y ffanffer, datgelwyd mai Tamar
Williams o flwyddyn unarddeg oedd yn
fuddugol eleni, gyda Rebecca Pennar yn ail a
Carys Lloyd yn drydydd. Enillwyd y fedal
ddrama gan ddisgybl amlwg yn y maes, Sïon
Davies o flwyddyn deuddeg. Branwen
Bennell o flwyddyn unarddeg oedd enillydd
y fedal Saesneg. Yn olaf, cyhoeddwyd mai
Llys Illtud oedd ar y brig, ar ô1 pedair
blynedd o ddod yn ail, Dewi yn ail, Teilo yn
drydydd, a Dyfrig yn bedwerydd.
Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch i
athrawon Glantaf am eu cyngor a'u cymorth
i'r chweched ac i ddisgyblion yr ysgol drwy'r
cyfnod prysur yma.
Geraint Thomas, Blwyddyn 12
Gŵyl Glantaf  Uned Anghenion Dwys
Glantaf
Unwaith eto cawsom wledd o gystadlu ar y
llwyfan yng Ngerddi Soffia i ddathlu Dydd
Gŵyl Dewi. Gan ein bod yn cydweithio'n
agos ac yn gyson gydag Ysgol Woodlands,
cawsom eu cwmni eto eleni yn yr Eisteddfod
i ymuno gyda disgyblion yr Uned Anghenion
Dwys ar gyfer ein heitem gerddorol. Cafwyd
distawrwydd llwyr tra'n chwarae 'Mae Hen
Wlad fy Nhadau' ar y seinglychau a rhu o
gymeradwyaeth ar y diwedd! Diolch o galon
i Miss Angharad Lewis o Ysgol Woodlands
am ei threfniant hyfryd o'r anthem ac am ei
gwaith caled yn hyfforddi'r côr. Diolch hefyd
i'r holl ddisgyblion am chwarae mor
arbennig. Perfformiad disgybledig a graenus
gan y côr, unwaith eto. Edrychwn ymlaen
nawr at ddysgu caneuon newydd ar gyfer yr
Eisteddfod y flwyddyn nesaf!
Non Hobday
Pennaeth Uned Anghenion Dwys
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GWOBR BUSNES Y
FLWYDDYN
Mae Cwlwm Busnes Caerdydd wedi
lansio cystadleuaeth sydd â gwobr
gwerth £1000 i gydnabod ac i wobrwyo
busnes neu fenter newydd neu ifanc a
ddatblygwyd gan Gymro neu Gymraes
yng nghylch Caerdydd.
Gwahoddir enwebiadau ar ran neu
geisiadau gan gwmnïau neu fusnesau
sy'n seiliedig yng nghyffiniau Caerdydd,
sydd yn ymroddedig at ddefnyddio'r
iaith Gymraeg ac sydd yn gynaliadwy.
Rhaid llenwi ffurflen gais syml a
dealladwy yn disgrifio amcanion y
fenter a'i llwyddiannau hyd yn hyn.
Hefyd sut y defnyddir yr iaith Gymraeg
yn ymarferol yn y busnes a braslun o
gynlluniau ar gyfer y dyfodol Bydd
rhestr fer o ymgeiswyr yn ymddangos
gerbron panel o feirniaid annibynnol.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw
Medi 28ain 2007 a chyhoeddir yr
enillydd cyntaf yng nghinio blynyddol
Cwlwm Busnes Caerdydd ym mis
Mawrth 2008. Cyflwynir Tlws KTS
Owens Thomas a gwobr gwerth £1000
i’r enillydd a bydd cyhoeddusrwydd yn
y wasg leol a Chymraeg.
Am fanylion pellach cysylltwch â
Dafydd HampsonJones, Cwl wm
Busnes, d/o W.H.Ireland Cyf.

CROESAIR Rhif 73 gan Rhian Williams
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Atebion i:
22, Heol Cae
Rhys,
Rhiwbeina,
Caerdydd.
CF14 6AN
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Ar Draws
5. ‘Tra bod dwfr yn afon Alon.
_____ _____ bur i Rywun’ (J.B) (6,5)
7. Cân o fawl mewn lle mynyddig (4)
8. Distryw’r gwyllt diatal (8)
9. Ymochel rhag cydgosi yn ddilywodraeth
(7)
10. Darnio Ceidwadwr yn cynnwys diwedd y
cyngor (5)

CANOLFAN MATERION
RHYNGWLADOL CYMRU
CYNORTHWYYDD YSGRIFENYDDOL
Cyflog Graddfa NJC 3 Pwyntiau 14 – 17 : £15,083  £16,142
Sefydliad wedi ei leoli yn y Deml Heddwch, Caerdydd yw’r Ganolfan.
Mae’n gweithredu ledled Cymru ac yn fudiad anllywodraethol blaenllaw.
Mae’n ymgymryd â gwaith addysgol ac ymgyrchol ar bynciau bydeang,
yn ganolbwynt i’r Cenhedloedd Unedig a’r Undeb Ewropeaidd yng
Nghymru ac yn gweithio gydag amryw o gyrff cyhoeddus, gwirfoddol a
phreifat.
Yr ydym yn chwilio am Gynorthwyydd Ysgrifenyddol. Dylai fod gan yr
ymgeisydd ddoniau ysgrifenyddol a sgiliau derbynfa ffôn da, a’r gallu i
weithio gydag eraill. Bydd y person yn gweithio ar ein prosiectau ysgol,
felly mae diddordeb ym materion bydeang ac addysg yn ddelfrydol.
Mae’r gallu i weithio yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg yn
angenrheidiol.

Dyddiad cau: 16 Ebrill 2007
Am fanylion llawn ewch i www.wcia.org.uk
neu cysylltwch â suecoles@wcia.org.uk / 029 2022 8549.

12 Cwpan er budd tri anghyflawn (5)
14 Cymwys a fydd newid mewn
amgylchiadau cas (7)
16 ‘Heneiddia’r greadigaeth palla dyn
____ oesoedd byd o un i un’ (T.J.P.) (8)
17 Fferru wrth bedoli yr union (4)
18. Un sy’n dod o hyd i fan dra gwyrdd
efallai (11)
I Lawr
1. Dim gŵr yn y ffwrn (4)
2. Mae mwytho yn digwydd ym mreichiau
Mali (7)
3. Cael ymgom ar ddiwedd wythnos wedi
deuparth y sgwrsio (5)
4. Clod yw mynd i orffwys (6)
5. Gwall yw gwamalu gyda mam Eric (11)
6. Traethu’r iawn yn egniol fel Iolo efallai
(11)
11. Y man caf greu cynulliad (7)
13. Yr un sy’n rhoi’r arian ar ddechrau’r nos
sy’n cael y maes (6)
15. Yn farbaraidd yn y weithred o lanw
archeb (5)
17. Rhaid newid yn ddios cyn mynd i lawr
(4)

Atebion Croesair Rhif 72
Ar draws: 1 Cydymdeimlo. 7 Moesgar. 9
Anniddig. 10 Staes. 11 Ysgogi. 13 Ba radd y.
16 Enaid. 18 I’r glust. 20 Israddio. 21
Amhrisiadwy.
I Lawr: 1 Cydnabyddedig. 2 Digon. 3
Mynydd. 4 Edmygu. 5 Argraffa. 6 Trostynt
mae y. 8 Eos. 12 Gwawria. 14 Argoeli. 15
Didoli. 17 Dydd. 19 Unawd.
Derbyniwyd 10 ymgais a 7 ohonynt yn
hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Eleri
Sheppard, 7 Borrowdale Close, Penylan.
Cafwyd yr atebion cywir eraill gan Emyr
Daniel, Gwilym H. Edwards, Eira Jones,
Gethin Jones, Margaret Jones a Huana
Simpson.
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Calendr y Dinesydd
Mercher, 4 Ebrill
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
‘Blas ar 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, Rhiwbina 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 yng Nghlwb Rygbi Llanisien gyda
Huw Reynolds yn gwisfeistr. Tocynnau yn
£5 yn cynnwys tocyn raffl wrth y drws.
Trefnwyd gan Bwyllgor Apêl y Mynydd
Bychan, Llwynbedw, Gabalfa a Pharc y
Rhath Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
Iau, 19 Ebrill
Noson ym mwyty Kalla Bella ym
mhentref Llandaf. Tocynnau yn £20 sy’n
cynnwys pryd o fwyd tri chwrs. Trefnwyd
gan Bwyllgor Apêl Llandaf, Tyllgoed a
Threlái Eistedd fod Genedlaethol
Caerdydd.
Gwener, 20 Ebrill
Cyngerdd Côr Caerdydd a Chôr Plant
Melin Gruffydd, yn Eglwys Ararat.
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 Gyngerdd y Brifysgol, Heol
Corbett, am 7.30pm. Perfformir yr Offeren
yn B Leiaf gan Hummel. Tocynnau: £7.
Mercher, 2 Mai
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
‘Brethyn Cartre’ yng nghwmni Rose
Evans ac Eirlys Roberts, a than
lywyddiaeth Rhiannon A. Evans, yn festri
Capel y Methodistiaid Saesneg, Windsor
Road, Radur, am 7.30pm.
Gwener, 4 Mai
Noson o gymdeithasu, yfed a dawnsio yn
Tafarn, Gwesty Nos Da, Glanyrafon wedi
ei threfnu gan Bwyllgor Apêl Grangetown,
Glanyra fon, Trebiwt, Sblot ac

Adamsdown Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd. Yn dechrau am 9.00pm gyda
bar tan 2.00am. Tocynnau yn £3 ar y drws.
Mercher, 9 Mai
Cyngerdd Cymdeithas y Beiblau gyda
Chôr Godre’r Garth yng Nghapel Salem,
Treganna am 7.30pm.
Mercher, 9 Mai
Cylch Cadwgan. Dr John Davies yn siarad
ar y testun ‘Llunio’r Gwyddoniadur
Cymreig’ yn festri Bethlehem, Gwaelody
garth am 8.00pm. Cydnabyddir cefnogaeth
yr Academi Gymreig.
Iau, 10 Mai
Noson gyda Hywel Teifi yn Sefydliad
y
Gweithwyr
Oakdale,
Sain Ffagan. Pwyllgor Apêl Llanbedry
Fro Eisteddfod Caerdydd 2008
Iau, 10 Mai
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
Cymorth Cristnogol: ‘Torri’r Maglau’, dan
arweiniad y Parch. Denzil John, yn Eglwys
y Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm.
Iau, 10 Mai
Diwrnod golff corfforaethol yng Nghlwb
Golff yr Eglwys Newydd. Timoedd o 4,
stableford a’r gost yn £280 y tim, yn
cynnwys bwffe ar ôl chwarae, gwobrau, ac
ocsiwn dawel. Am ragor o fanylion ac am
ffurflen gais, ewch i safle we’r Eisteddfod
Genedlaethol: www.eisteddfod.org.uk neu
ffoniwch y swyddfa ar 02920763777.
Gwener, 11 Mai
Noson yng nghwmni’r Hennesseys yn
Ysgol Melin Gruffydd am 8.00pm.
Tocynnau yn £10 o Siop y Felin.
Trefnwyd gan Bwyllgor Apêl yr Eglwys
Newydd ac Ystum Taf Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd.
Sadwrn, 12 Mai
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Yn
cynnwys sgwrs gan Gwen Emyr am Fenter
Ysgolion Caerdydd. Croeso cynnes i
bawb.

GWEITHDY DAWNS YR URDD
Croeso i ddisgyblion 4,5 a 6
9.15 yb  12.30 yp
Dydd Mercher 11/04/07
Disgo a Street Dance
Dydd Iau 12/04/07
Gwerin a Chyfoes
Dydd Gwener 13/04/07
Creadigol a Chyfoes
Yn Chapter, Heol y Farchnad,
Treganna, Caerdydd
Dydd Sadwrn 14/04/07
Sioe Dawns
yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
Rhaid gwisgo dillad addas ar gyfer
dawnsio
PRIS: £22.00
Os oes gennych ddiddordeb,
Cysylltwch â Bethan Rowlands,
Urdd Gobaith Cymru
02920 635687 neu BethanR@Urdd.org
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Sadwrn, 12 Mai
Cymdeithas Carnhuanawc. Gwibdaith –
Taith o amgylch Cwm Irfon. Arweinydd:
Keith Bush. Manylion pellach: Nans
Couch (02920753625).
Mawrth, 15 Mai
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Noson
y Llywydd, Rhiannon Jones, yn festri’r
Eglwys Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y
Brenin, Y Barri am 7.15 pm.
Iau, 17 Mai
Cinio yng Nghlwb Rygbi Pentyrch wedi
ei threfnu gan Bwyllgor Apêl Pentyrch,
Creigiau, Gwaelodygarth a Ffynnnon
Daf Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Llun, 21 Mai
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Côr y
Bont, Pontypridd, ym Methel, Maesyderi,
Rhiwbina am 7.30pm. Tâl mynediad £5.
Llun, 21 Mai
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Fferylliaeth yn erbyn canser: syniadau ar
sut i ennill gwobr Nobel.’ Darlith gan
Arwyn Jones (Prifysgol Caerdydd), yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30pm.
Croeso i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’
gwyddonol.
Gwener, 25 Mai
Noson ‘Peint a Phenillion’ yng nghwmni
Liz Miles a’i ffrindiau, yn yr Institiwt,
pentref Llandaf. Noson wedi ei threfnu
gan Bwyllgor Apêl Llandaf, Tyllgoed a
Threlái Eisteddfod Gen edlaeth ol
Caerdydd.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn: 02920628754; Ebost:
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
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Awn i Ewrodisney
Ar Fore Sul 18 Chwefror cychwynnodd pum llond bws o
ddisgyblion Blwyddyn 7 ac 8 Ysgolion Cyfun Cymraeg y De ar
daith hir i Baris ar gyfer ymweliad a Pharc Eurodisney. Yn eu
plith roedd 44 o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Plasmawr, Ysgol
Gyfun Glantaf ac Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Cyrhaeddom
gyrion Paris erbyn 7pm a chyfle i gael tamaid o swper yn
McDonalds (eto!) ac ymlacio yn y gwesty. Bore Llun i ffwrdd â
ni am Eurodisney gan wario diwrnod cyfan yn y Parc 
digonedd i bethau i'w gweld, teithiau anturus, siopau diri a
digonedd o fwyd a diod. Gyda'r hwyr, aethom ar daith cwch i
lawr Afon Seine i weld atyniadau Paris wedi eu goleuo lan.
Bore Mawrth, cawsom gyfle i fynd lan Tŵr Eiffel. Aeth y rhan
fwyaf ohonom i'r ail lawr  golygfeydd gwych, gyda’r gweddill
yn cadw cwmni i ambell aelod o staff ar y gwaelod!! Cychwyn
adre wedyn gyda stop am ginio ar y ffordd. Cyrraedd yn ôl yn
hwyr wedi blino'n lan ond wedi mwynhau tridiau gwych.
Diolch i holl ddisgyblion Ysgol Gyfun Plasmawr, Glantaf ac
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg am eu cwmni, a diolch arbennig
iddynt am arddel eu Cymreictod ar hyd y daith. C’est
formidable!
Diwrnod Hwyl Aqua Dome
Aeth criw ysgolion cynradd Cymraeg y brifddinas am
ddiwrnod o hwyl i Aqua Dome ac i’r sinema ym Mhort Talbot.
Roedd hi’n braf gweld pawb yn mwynhau sbort, sbri a sblash y
llithrennau a’r peiriant tonnau yn Aqua Dome. Yna ar ôl egwyl
fach am ginio yn McDonalds, cafodd bawb gyfle i ymlacio yn y
pictiwrs wrth wylio Charlotte’s Webb. Taith lwyddiannus iawn
a diolch yn fawr iawn i’r holl ddisgyblion o flwyddyn 4, 5 a 6
am ddod gyda ni. Cafodd pawb gael lond bol o hwyl a
mwynhâd, gyda phawb yn ymddwyn yn arbennig!
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Tweenies yn dysgu
Cymraeg!
Dewch i ymuno yn yr hwyl wrth i’r Tweenies ddod â’u hantur
theatr byw cyntaf erioed i Ganolfan Mileniwm Cymru. Daw
nifer o hoff gymeriadau’r Tweenies i ymuno â Milo, Kaje,
Bella a Fizz yn ogystal â gyda Doodles a Max, lawr yn y Bae ar
1013 Ebrill.
Bydd y Tweenies yn canu a dawnsio a gloywi eu sgiliau
Cymraeg ar y llwyfan yn ystod y sioe, ac yn dod â’r llwyfan yn
fyw gyda’u personoliaethau bywiog a lliwgar. Meddai Fiona
Allan, Cyfarwyddwraig Rhaglenni a Chyfathrebu’r Ganolfan,
“Gyda’u taith theatr bydd gan y Tweenies y cyfle i ryngweithio
gyda’u dilynwyr mewn lleoliad cynnes braf. Bydd
integreiddio’r iaith Gymraeg i’w perfformiad yn ddiddorol,
adlonianol ac addysgiadol yn ogystal â hyrwyddo ein
hetifeddiaeth Gymraeg yn y Ganolfan”.
Mae Bella yn darganfod hen dŷ dol mewn siop deganau hud.
Mae’r siop yn llawn teganau hyfryd a phan fo pob un o’r
Tweenies yn gwneud dymuniad, daw eu hoff degan yn fyw –
ond mae’r Tweenies yn cael mwy nag yr oeddent wedi ei
ddychmygu. Byddant angen eich help cyn iddynt oll ymuno yn
yr uchafbwynt cerddorol mawr.
Mae gan y Tweenies enw da o gyflwyno’r profiad byw
mwyaf anhygoel. Yn ystod pum taith arena blaenorol ledled
Prydain, maent wedi llwyddo i werthu dros 1.2 miliwn o
docynnau ac wedi’u canmol i’r cymylau.
Mae tocynnau ar werth am £16 – hanner pris (£8) i blant. I
archebu tocyn, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 08700 40 2000
neu ewch i: www.wmc.org.uk

