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Dymchel
Tŷ’r Felin

Dyma ddarn o hanes Caerdydd fydd
wedi diflannu erbyn i ni dderbyn y
rhifyn hwn o’r Dinesydd. Ble mae Tŷ’r
Felin? Wel, mae cartŵn Cen yn rhoi’r
ateb. Heibio i Dŷ’r Felin y byddwn yn
mynd i gyrraedd swyddfeydd CBAC 
rhai ohonom a’n biros coch yn ein
pocedi, rhai a’n calonnau’n curo’n
gyflym wrth geisio am swyddi, rhai yn
bryderus yn chwilio am hen bapurau
arholiad  pob un yn cerdded heibio
cartref yr hen felinydd gynt. Safai melin
Llandaf ei hun lle mae’r clwb rygbi
nawr, a dymchwelwyd yr adeilad
hynafol hwnnw yn y 1920au. Rhed nant
y felin heibio i swyddfeydd CBAC o
hyd, a bu’n rhaid creu gwely newydd
iddi fel rhan o’r gwaith adeiladu
presennol.
A beth am yr hen swyddfeydd eu
hunain, y bocs du o’r 1960au lle
penderfynwyd tynged cynifer ohonom
wrth i’r arholiadau gael eu gosod a’u
marcio? Stiwdio teledu oedd hi i
gychwyn  stiwdio teledu annibynnol
cyntaf Cymru, WWN, rhagflaenydd yr
holl stiwdios sydd yn y brifddinas erbyn
hyn. Man gwireddu gobeithion a
phryderon, man creu breuddwydion,
man gwaith caled y melinydd, a man
casglu cynaeafau toreithiog ffermydd
bras Llandaf a Gabalfa  a phob un wedi
diflannu yn ei dro. Mae rhod amser yn
troi’n sicrach na rhod y felin, ac nid oes
yma neb yn malu, nac yn darlledu nac
yn arholi ar hyn o bryd  dim ond y jac
codi baw, wrthi’n malu ac yn chwalu
Tŷ’r Melinydd yn Llandaf!

P a pur Br o Din as C aer d yd d a’ r Cyl ch

Holiadur 2007
Y Dinesydd
Roeddem wedi cael ein plesio'n fawr
gyda'r ymateb cawsom i holiadur
darllenwyr y Dinesydd gyda dros gant o
bobl wedi ymateb drwy lenwi’r holiadur
ar bapur neu ar y we. Cafwyd ymatebion
diddorol iawn i'n cwestiynau gydag
awgrymiadau am fannau newydd lle
gellir dosbarthu'r Dinesydd er enghraifft.
Ond eich sylwadau a ddatguddiodd y
wybodaeth mwyaf diddorol. Roedd yn
glir i weld gan lawer ohonoch fod angen
symud i ffwrdd o fformat traddodiadol
Y Dinesydd a chael storïau, newyddion
ac erthyglau sydd yn adlewyrchu yn
well bywyd y Cymry Cymraeg yma yng
Nghaerdydd. Yn y bôn, rydych eisiau
darllen a mwynhau papur sydd werth ei
ddarllen. Felly rydym yn gobeithio yn y
misoedd nesaf ddechrau gwneud
newidiadau i’r papur. Bwriad y pwyllgor
yw sefydlu colofnau cyson gan
unigolion am hanes, diwylliant neu
rywun sydd yn hoff o ddweud ei
ddweud.
Cawsom gryn bleser i weld gymaint o
gefnogaeth a brwdfrydedd gennych i
weld Y Dinesydd yn parhau a ffynnu.
Mae angen pwysleisio bod y Dinesydd
yn bapur i chi a byddai'n dda i dderbyn
rhagor o ddeunydd gennych chi y
darllenwyr. Felly os ydych ag unrhyw
syniadau neu awgrym am erthygl dda
neu hyd yn oed os oes gennych lun o
ddigwyddiad pwysig, peidiwch â
phetruso  danfonwch o atom ni. Yn y
bôn, papur ar gyfer Cymry Cymraeg
Caerdydd o bob oed a chefndir yw'r
Dinesydd a hoffem adlewyrchu hynny
fwyfwy dros y misoedd a’r blynyddoedd
nesaf.

Rhif 322

Yn Hafal yng
Nghaerdydd

Canolfan arddio Hafal yn Sain Ffagan
Hydref 10fed yw diwrnod Iechyd
Meddwl eleni, ac yn gyfle i feddwl am
b w ys i g r w yd d i e c h yd m e d d wl .
Amcangyfrifir bod 25% ohonom yn
debyg o brofi rhyw anhwylder
meddyliol yn ystod ein hoes, ac 1
ymhob 100 ohonom yn dioddef salwch
difrifol  afiechyd anweledig sy’n
effeithio ar bob agwedd o’n bywydau,
ac yn effeithio hefyd ar ein teuluoedd
a’n ffrindiau. Ond mae Diwrnod Iechyd
Meddwl yn gyfle hefyd i ddathlu 
dathlu gwaith elusennau fel Hafal sy’n
gweithio gyda phobl yng Nghaerdydd
sydd ag afiechyd meddwl difrifol, a
dathlu’r cydweithio ffrwythlon sydd
wedi bod rhwng Hafal a’r Amgueddfa
Werin yn Sain Ffagan dros y
blynyddoedd diwethaf. Mae Canolfan
Hafal yn Sain Ffagan yn darparu profiad
gwaith garddio i rai cleientiaid ac yn
cydweithio gyda’r Amgueddfa ar
amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys
darparu gwasanaethau garddio i’r
Amgueddfa.
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Y Di n e sy d d
www.dinesydd.com

Golygydd y rhifyn hwn:
Elin Jones
Golygydd y rhifyn nesaf:
Siân ParryJones
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer
rhifyn Tachwedd 2007
erbyn 25 Hydref at:
Sian ParryJones,
87 Halliard Court, Glanfa Iwerydd,
Caerdydd CF10 4NH
ebost: sepj@cardiffbay.clara.co.uk
ffôn: 07985043633
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 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
r oddi on gan unigoli on 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
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Newyddion
Swyddi
Prifathro newydd i Goleg yr Iwerydd
Prifathro newydd y Coleg yn Sant
Dunwyd ydy Neil Richards sy’n
enedigol o Bontllanfraith ac a
addysgwyd yn Ysgol Uwchradd Lewis i
Fechgyn, Pengam, a Phrifysgol
Caerdydd. Mae profiad helaeth ganddo
ym myd addysg a bu’n dysgu yn Chile,
Nepal, yr Ynysoedd Dedwydd, yr Aifft,
Lesotho a Siapan. Cyn ymgymryd â’i
swydd newydd bu’n Bennaeth Ysgol
Ryngwladol Yokohama yn Siapan.
Prifweithredwr newydd i Blaid
Cymru
Penodwyd y Cynghorydd Gwenllian
Landsdown i olynyu Dafydd Trystan.
Mae hi wedi cynrychioli Ward
Glanyrafon yn y ddinas ers 2004 a daw
yn enedigol o Lanelwy. Graddiodd yn
Rhydychen ac enillodd ei doethuriaeth
eleni hefyd.
Ennill Gwobr Goffa
Enillydd cyntaf Gwobr Goffa Wil
Petherbridge ydy Sarah Astley o’r
Drenewydd, sy’n gweithio fel swyddog
Cefnogi’r Gymraeg yn Adran Ysgolion
a Chynhwysiant Cyngor Sir Powys.
Cyflwynir y wobr gan Gymdeithas
Cyfieithwyr Cymru er cof am eu cyn
ysgrifennydd ac arloeswr ym myd
cyfieithu yng Nghymru. Brodor of
Gaerdydd oedd Wil Petherbridge a bu’n
ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Cantonian
yn y Tyllgoed cyn graddio yn
Aberystwyth. Bu’n gyfieithydd ym Môn
cyn ei benodi’n gyfieithydd ym
Mhrifysgol Aberystwyth. Bu farw yn 52
mlwydd oed.
Symud Cartref
Mae'r Parchedig Ifan R. Williams a'i
briod Gwenda, Romilly Rd West,
Victoria Park, Caerdydd, yn symud i
fyw i'r Borth, Ceredigion ar ôl bron i
ddeugain mlynedd o fyw yn y
brifddinas. Hoffai'r teulu a'u ffrindiau oll
ddymuno pob hapusrwydd iddynt yn eu
cartref newydd.
Trosglwyddo Castell
Trigain mlynedd yn ôl i eleni
trosglwyddodd yr Anrhydeddus John
CrichtonStuart, pumed Ardalydd Bute,
Gastell Caerdydd a’i diroedd i
ddinasyddion Caerdydd mewn seremoni
ar y 10fed o Fedi 1947 yn Neuadd y
Ddinas, Parc Cathays. Yna, cafwyd
gorymdaith i’r Castell a chanodd gôr o
250 o blant ysgol o flaen y castell i
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Byd Busnes  Cyfle
Unigryw i Fusnesau
Cymru
Mae Y Byd, y papur dyddi ol
cenedlaethol newydd, yn lansio cynllun
cyffrous a chyfle unigryw i fusnesau
Cymru.
Mae wrthi’n sefydlu clwb
arbennig i bobl busnes fydd yn eu
galluogi i chwarae rhan allweddol yn y
papur o’r cychwyn cyntaf.
Bydd
cannoedd o fusnesau Cymreig yn cael eu
gwahodd i ymaelodi â Byd Busnes a
manteisio ar nifer o fuddiannau unigryw.
Y Byd yw'r papur dyddiol cyntaf erioed
yn Gymraeg a bydd yn lansio ar Fawrth
y 3ydd, 2008.
Bydd Y Byd yn cynnwys newyddion
lleol, cenedlaethol, a rhyngwladol, ac mi
fydd yn rhoi blaenoriaeth ddyddiol i
newyddion busnes yng Nghymru.
Bydd aelodau Byd Busnes yn derbyn:
Disgownt ar hysbysebu yn Y Byd;
Gwahoddiad i ddigwyddiadau cyson yn
arbennig i bobl busnes ymhob rhan o
Gymru; Gwahoddiad i ginio blynyddol
Byd Busnes; Aelodaeth o Glwb Gwin Y
Byd; Cyfle i gael eu rhestru yng
nghyfeirlyfr busnes Y Byd; Tanysgrifiad
blynyddol i Y Byd a mynediad i’r papur
ar y we; Cyfle i fuddsoddi yn y papur
dyddiol cenedlaethol.
Mae mantais sylweddol o safbwynt
treth ar gael o fuddsoddi yn Dyddiol
Cyf., sef y cwmni sy’n sefydlu Y Byd.
Bydd y rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn
gym wys am ryddhad treth dan
ganllawiau’r ‘Corporate Venturing
Scheme’ (i gwmnïau) neu’r ‘Enterprise
Investment Scheme’ (i unigolion).
Dywedodd Guto Bebb, Rheolwr
Partneriaeth Egin, sy’n cydlynu Byd
Busnes, "Mae mawr angen papur
newydd dyddiol Cymraeg ar Gymru
sydd yn cynnwys straeon busnes
safonol.
Mae Y Byd yn bwriadu rhoi cyfle
cyson i bobl busnes Cymru gwrdd er
mwyn trafod, rhannu syniadau a
gwybodaeth. Mae Y Byd yn bwriadu
bod yng nghanol y byd busnes Cymreig
ac fe fydd bodolaeth papur cenedlaethol
bob dydd yn hwb i fusnesau o bob math
yng Nghymru".
groesawu’r Ardalydd a’i wraig, a
chynghorwyr y ddinas, i’r castell.
Croeso ‘nôl
Mae Helen Davies, yr Eglwys Newydd,
wedi dod adre ar ôl cyfnod o
gynorthwyo yn Ysgol Feithrin Gymraeg
Trevelin yn yr Andes.
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Hyfforddi yn yr
Himalaya
Diwedd mis Hydref fe fydd Siân E.
Thomas, cyfrifydd sector cyhoeddus (a
chynddisgybl Glantaf), yn cael brêc o’r
ffigurau am gyfnod byr i roi
hyfforddiant Cymorth Cyntaf yng
Ngogledd India.
Yn aelod a hyfforddwraig o fewn/gyda
Brigâd Ambiwlans St Ioan ers sawl
blwyddyn, bydd Siân yn mynd i
Ranbarth Himachal Pradesh fel rhan o
grŵp o Gymru i gefnogi hyfforddiant
yng ngwersylloedd alltudion o Tibet
yno.
Mae’r ymweliad yma yn rhan o
bartneriaeth / prosiect rhwng St Ioan
Cymru a gweithwyr iechyd a
chymdeithasol y TPPE (Tibetan
People’s Parliament in Exile) yn
Dharamsala
a
McLoedganj
yng
Ngogledd India.
Prif amcanion yr ymweliad eleni fydd
hyfforddiant cymorth cyntaf i weithwyr
iechyd Tibetaidd (ei angen am nad oes
gwasanaeth ambiwlans yn bodoli yno ac
oherwydd
cymhlethdodau
lleoliad
mynyddig ar odre’r Himalaya) a
datblygu hyfforddwyr lleol o fewn y
TPPE  a fydd wedyn yn gallu rhannu eu
gwybodaeth a’u sgiliau ar draws
gwersylloedd a chanolfannau'r alltudion
Os hoffech gefnogi Siân yn y gwaith
hwn, gallwch wneud cyfraniad drwy
ddanfon siec yn daladwy i “St Ioan
Cymru” a’i anfon at Mike Mclay,
Swyddog
Ieuenctid
y
Mudiad
(Pencadlys Cenedlaethol, Tŷ Priordy,
Clos
Beignon,
Ffordd
Cefnfor,
Caerdydd CF24 5PB) gan nodi mae i’r
India mae’r rhoddion i fynd (cofiwch
nodi “rhodd gymorth / gift aid”).
Mae’r unigolion ar y daith wedi eu
hybu i fynd â chyfraniadau arian gyda
hwy er mwyn gallu prynu deunyddiau
meddygol ac addysgiadol hanfodol yn
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lleol (er enghraifft, prynwyd beiciau i
weithwyr iechyd yno y llynedd).
Am fwy o fanylion am yr ymweliad
hwn â’r Himalaya, cysylltwch â Siân
E.T., 54 Stryd Angus, Y Rhath,
Caerdydd CF24 3LY (029 20485043)
neu sianet22@hotmail.com.

Mae un o dalentau mwyaf adnabyddus
Caerdydd yn mynd i serennu ar ein sgrin
fach ni allan o’i gynefin arferol  a
hynny drwy ymddangos ar gyfres hynod
boblogaidd BBC 1, “Strictly Come
Dancing”. Dewiswyd cyflwynydd Blue
Peter, Gethin Jones, i fod yn un o’r sêr i
gystadlu yn erbyn enwau mawrion eraill
y byd teledu a chwaraeon, ac mi gewn ni
gyfle i weld sut y mae e’ wedi mireinio
ei sgiliau dawnsio wedi hyfforddiant
di wyd g yda ei ba r tn er da wn s
broffesiynol, Camilla Dallerup.
Yn gynddisgybl o Ysgol Gyfun
Glantaf, daeth Gethin i amlygrwydd
wrth iddo gyflwyno Uned 5 ar S4C, cyn
cael ei ddewis i fod yn gyflwnydd ar y
rhaglen fytholwyrdd, Blue Peter. Ac er
ei fod e’ wedi wynebu sawl her wrth
gyflwyno, fel cael ei ymosod gan
alligator yn Louisiana, gyrru awyren a
chael trwydded peilot, a pherfformio
gyda’r English National Ballet, mae e’n
cyfaddef mai dyma’r sialens fwyaf eto!
Mae e’ wedi bod yn ymarfer yn ddiwyd
am wythnosau, ac yn edrych ‘mlaen yn
arw at y noson fyw gyntaf ar BBC1, ar
Hydref 6ed.
Mi fydd Bruce Forsythe a Tess Daly
yn cyflwyno’r gyfres fel arfer, ac mae’r
cystadleuwyr eraill yn cynnwys gwraig
Rod Stewart, sef Penny Lancaster, Kelly
Brook, Gabby & Kenny Logan, Willy
Thorne a Stephanie Beecham. Mae
Gethin yn gobeithio y bydd darllenwyr y
Dinesydd yn mwynhau ei ymdrechion ar
y Chacha a’r Waltz, felly dewch i
gefnogi un o blant y ddinas! Cofiwch
wylio ‘Strictly Come Dancing’ bob nos
Sadwrn, a phleidleisiwch amdano er
mwyn sicrhau ei fod yn aros yn y
gystadleuaeth am yr wythnosau nesaf, i
fyny at y Nadolig!

Margaret Williams a’r band yn
perfformio mewn noson arbennig yn y
Gyfnewidfa Lo ym mis Medi tuag at
Eisteddfod Caerdydd. Hon oedd y
gyngerdd olaf Gymraeg i’w gynnal yn y
Gyfnewidfa cyn i’r swyddfeydd yn yr
adeilad cael eu troi yn fflatiau.
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Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

Canlyniadau Lefel A
Cyntaf Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg
Mae disgyblion, rhieni ac
athrawon Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg wrth eu
b o d d a u
g y d a
chanlyniadau lefel A
cyntaf yr ysgol. Llwyddodd bron i
hanner y disgyblion gyrraedd graddau A
a B gyda 67% o’r rhai a astudiodd ddwy
neu fwy o arholiadau Safon Uwch neu
gymhwyster galwedigaethol cyfatebol
yn cyrraedd graddau A i C. Rydym am
longyfarch y myfyrwyr yn fawr iawn
gan ddymuno’r gorau iddynt gyda’u
cynlluniau ar gyfer y dyfodol.
Myfyrwyr:
Bethan Willets
a Ben
Whitmarsh
Knight
Cafwyd canlyniadau ardderchog gan
flwyddyn 11 hefyd yn eu arholiadau
TGAU. Dyma’r drydedd criw i dderbyn
eu canlyniadau o’r ysgol a chafodd bron
i dri chwarter y disgyblion raddau A*C
mewn 13 pwnc. Llwyddodd pawb i gael
o leiaf un TGAU a chafodd 12%
ohonynt naw gradd A* ac A yn eu
pynciau. Roedd wyth disgybl ar ben eu
digon i dderbyn graddau A* ac A ym
mhob un o’u 13 pwnc. Llongyfarchiadau
mawr iddynt a braf yw gweld y ran
helaeth ohonynt ym mlwyddyn 12,
eisoes wedi cychwyn ar eu cyrsiau
Safon UG a galwedigaethol.
Chwith i Dde:
Bronwen Morgan,
Arianwen
Denham,
Charlotte
Dechamps a Iola
Jenkins

Nid dim ond Bl 11,12 a 13 a gafodd
lwyddiant yn yr ysgol eleni gydag
arholiadau allanol. Mae’n rhaid i ni
Rhiannon Foster
Davies, Molly
Arbuthnot a
Carys Williams

Y Chweched yn y Bae

estyn llongyfarchiadau mawr hefyd i’r
criw ym mlwyddyn 10 a safodd TGAU
Almaeneg flwyddyn yn gynnar. Cafodd
pob un eu gwobrwyo â graddau gwych.
Blas o fywyd yn y Chweched yn y
Bae!
Ar ddiwrnod cyntaf y tymor newydd,
cafodd criw o flwyddyn 12 newydd yr
ysgol eu tywys i’r Bae yng Nghaerdydd
i dreulio deuddydd ar gwrs anwytho yng
Nghanolfan y Mileniwm. Cafwyd blas
ar fywyd yn chweched dosbarth Ysgol y
Fro trwy nifer o weithgareddau, sgyrsiau
a theithiau. Cafwyd taith ddifyr o
amgylch y Senedd a chyfle i fowlio deg.
Roedd pawb yn dychwelyd gartref yn
llawn brwdfrydedd ac yn edrych ymlaen
i gychwyn ym mlwyddyn 12!
Dracula Ifanc!
Llongyfarchiadau mawr i Maisie
Matthews o flwyddyn 8 sydd wedi ei
dewis i fod yn rhan o’r gyfres ddrama
newydd CBBC ‘Young Dracula’ sydd
yn cael ei ffilmio yng Nghaerdydd.
Cychwynodd Maisie ei gwaith yn ystod
yr haf a bydd yn parhau tan fis
Tachwedd, ac yn enwedig o brysur dros
ŵyl Calan Gaeaf!
Llwyddiant ar Lwyfan y Brifwyl
Braf oedd gweld
cymaint o’n disgyblion
ar faes yr Eisteddfod
yn yr Wyddgrug.
Daeth Ellen Williams
o Flwyddyn 12 yn ail
yn yr unawd o dan 19
a Martha Holeyman o
Fl 11 yn ail yn yr unawd telyn (12 – 16).
Daeth Martha hefyd yn ail yn y
ddeuawd agored i’r delyn – da iawn chi
ferched!
Mapio’r Meddwl yn Gymraeg!
Mae’r meddalwedd Mind Mapping® yn
arf addysgol pwerus gan fod ganddo’r

Merched y Wawr
Bro Radur
Croesawyd tua hanner cant ohonom i
gyfarfod cyntaf y tymor gan ein
Llywydd, Rhiannon Evans. Mae chwe
aelod newydd wedi ymuno yn barod,
ond trist iawn yw nodi ein bod wedi
colli ffrind annwyl, sef, Alma Carter.
Estynnwn ein cydymdeimlad hefyd ag
Eirlys Davies ar ôl colli ei gŵr, y Parch.
T.J. Davies ac ag Anne Rees, a gollodd
ei thad yn ddiweddar.
Cyfeiriodd Rhiannon at berfformiad
graenus aelodau’r rhanbarth ym
Mhasiant y Dathlu yn y Bala ym mis
Mehefin, a hefyd at yr hwyl a gafwyd yn
y picnic ym Mharc Cwm Dâr.
Iona Williams, sy’n hanu o Landaf,
oedd y wraig wadd ym mis Medi. Mae
hi’n cynllunio gwisgoedd i’r theatr a’r
teledu ers cwblhau cwrs ôl radd yn
Ysgol Theatr yr Old Vic ym Mryste
ddeng mlynedd yn ôl. Bu Iona’n sôn am
y profiad o weithio yn theatrau’r West
End cyn dod yn ôl i Gymru i greu
gwisgoedd ar gyfer cynyrchiadau mor
amrywiol â’r pantomeim a chyfresi
teledu fel Darn o Dir.
Roedd brwdfrydedd Iona yn amlwg,
wrth iddi ddisgrifio manylder natur ei
gwaith; a hefyd ei balchder o fod yn
rhan o lwyddiant y ddrama Con
Passionate, a ddisgrifiwyd ganddi fel
drama orau’r ddegawd ddiwethaf.
Agwedd arall ar greadigrwydd Iona
yw ei dawn wrth wneud gwisgoedd
priodas a gwelsom luniau hyfryd o’r
ffrogiau. Bydd Iona yn symud i Sir
Benfro cyn bo hir gyda’i gŵr, Siôn, a’u
mab bach Aneurin. Dymunwn yn dda
iddi yn y dyfodol.
Cofiwch am y cyfarfod nesaf ar
Hydref y 3ydd pan fydd Sioned Mair
yn dod atom i goginio.
gallu i agor potensial yr ymennydd! Mae
disgyblion Ysgol y Fro wedi bod yn
hynod o ffodus fod eu hathro Technoleg
Gwybodaeth, Mr Dilwyn Owen, wedi
bod yn gweithio gyda’r cwmni sydd yn
cynhyrchu’r meddalwedd yma i greu
fersiwn Gymraeg ohono. Defnyddir y
rhaglen yn gyson yn yr adran i helpu
disgyblion i allu rhoi eu syniadau ar
ffurf gweledol cyn cychwyn tasg.
Bwriad yr ysgol yw ymestyn y dechnoeg
hon i’r holl bynciau eraill – enghraifft
arall o’r ysgol yn torri tir newydd ym
maes addysg!
Cyswlltwch ag Arwel Jones am
fanylion pellach ar 01446 450280 neu
trwy ebost aj@bromorgannwg.org.uk
Gwefan :www.bromorgannwg.org.uk
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Cyngherddau'r Hydref
yr Academi Llais
Ym mis Ionawr eleni, agorwyd Academi
Llais Ryngwladol Caerdydd o dan
gyfarwyddyd y tenor enwog Dennis
O'Neill a chyda cefnogaeth Prifysgol
Caerdydd. Mae'r Academi eisioes wedi
cyflwyn o rhai cyngherddau yng
Nghaerdydd ac yn yr Eidal, ac mae
tymor yr hydref yn un prysur iawn i'r
myfyrwyr.
Yng Ngaerdydd, mae cyfle i glywed y
cantorion talentog yma'n perfformio fel
a ganlyn:
Cyfres o gyngherddau llais a phiano
Nos Wener Tachwedd 2ail
Michael
Pollock (piano)
Nos Wener Tachwedd 9ed Michael
Pollock (piano)
Nos Wener Tachwedd 16eg Bryan
Davies (piano)
Gala Operatig Nos Wener Tachwedd
30ain
Dosbarthiadau Meistr Nos Fercher
Hydref 24ain Dennis O'Neill CBE
Nos Wener Rhagfyr 7ed Dr Jonathan
Miller
Cynhelir y digwyddiadau uchod yn
Neuadd y Brifysgol, Corbett Road,
Caerdydd am 7.30pm. Am docynnau,
ffoniwch 029 2048 1853 neu ebost
ciav@cardiff.ac.uk
Ceir cyfle hefyd i fwynhau doniau
lleisiol yr Academi mewn perfformiad
o'r Meseia yng Nghapel y Tabernacl, yr
Aes ar nos Sul, Tachwedd 18ed am
7.30pm. Os hoffech chi fod yn rhan o'r
corws, dewch i'r Tabernacl gyda'ch copi
o' r Mesei a er b yn 2 . 00 p m.
Hefyd, yng Nghanolfan Mileniwm
Cymru ar Sul, Tachwedd 25ain mewn
cyngerdd i ddathlu gyrfa Dennis O'Neill.
Ers ymuno â'r Academi ym mis
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Genedigaethau

Priodasau

Llongyfarchiadau i
Geraint a Miriam Tilsley, Rhiwbeina, ar
enedigaeth Gwenlliw Camwy yn
Ysbyty’r Brifysgol, Caerdydd, ar y 1af o
Fedi 2007 – chwaer fach i Iestyn
Camwy ac wyres i Benito a Beatrice
Jones, y Gaiman, Patagonia, a Gareth a
Margaret Tilsley, Bangor.

Llongyfarchiadau i

Rhodri Llywelyn a Catrin Davies,
Pontcanna, ar enedigaeth Gruffudd
Morgan yn Ysbyty’r Brifysgol ar y
18fed o Awst. Ŵyr i Huw Llywelyn a
Carol Davies, Pentyrch, a Martin
Williams, Llysfaen, a Delyth Williams,
yr Eglwys Newydd.

Ioan Gruffudd, yr actor o Gaerdydd, ar
ei briodas ag Alice Evans ym Mecsico
ar y 14eg o Fedi. Ei ddau was briodas
oedd ei frawd Alun a’r actor Mathew
Rhys, yntau hefyd o Gaerdydd, a bu’r tri
yn ddisgyblion yn Ysgol Glantaf. Mae
Ioan ac Alice wedi ymgartrefu yn
Hollywood ers tro.

Anna a Dylan Foster Evans, Glanyrafon,
ar enedigaeth Gruffudd Cadfan yn yr
Ysbyty Athrofaol ar 13 Awst.
M e l er i T h om a s a La wr en c e
Davies, Treganna, ar enedigaeth Tomos
Siôn Davies ar Awst y 23ain yn Ysbyty
Llandochau. Bu dathlu yn Llandudoch.
Ionawr, mae rhai o'r myfyrwyr wedi
ennill gwobrwyon pwysig Seungwook
Seong yn cipio gwobr Stuart Burrows,
Jurgita Adamonytė; yn ennill llu o
wobrwyon yn yr Eidal yn ystod
gwyliau'r haf, ac mae cynigion gwaith
wedi dod i mewn o'r Staatsoper yn
Vienna a'r Deutsche Oper yn Berlin
ymhlith eraill.
Bydd y myfyrwyr a ddechreuodd yng
Nghaerdydd ym mis Ionawr yn gadael
yr Academi ym mis Rhagfyr, felly
gwnewch yn siwr o'u clywed trwy
fynychu rhai o'r cyngherddau uchod  ni
chewch eich siomi.

DEWCH I GANU GYDA

CÔR CAERDYDD
Un o gorau cymysg mwyaf llwyddiannus Cymru
Arweinydd Gwawr Owen
Ymarfer 8.00pm bob nos Fercher
Eglwys Methodistaidd Wesley,
Nottingham Street ,
(oddi ar Cowbridge Road East), Caerdydd
Croeso i aelodau newydd
Am fwy o fanylion, ffoniwch
029 2069 1924
Mae’r côr wedi canu yn y BBC Proms yn Llundain, Neuadd Dewi Sant,
Canolfan Mileniwm Cymru a nifer o gyngherddau eraill. Ymunwch â ni ar
gyfer blwyddyn arall o hwyl, cyffro a chanu corawl safonol.

Gwenfair Michael, Llanfihangel ar Elai,
a Hywel Griffiths, gynt o Aberteifi, ar
eu priodas yng Nghapel Salem Treganna
ar y 25ain o Awst. Maen nhw’n
gweithio yn Adran Newyddion y BBC
ac wedi ymgartrefu yn Nhreganna.

Edmund Jones, mab ifancaf Mansel a
Kathleen Jones, Rhiwbeina, ar ei briodas
â Marta Rosson Llobet ar y 25ain o
Awst ger Barcelona yn Catalwnia,
Sba en. Cynhaliwyd y ser em oni
br i od a s ol yn y G a t a l a n e g , a
defnyddiwyd y Gymraeg, Saesneg a
Sbaeneg yn ystod y gwasanaeth. Y gwas
priodas oedd Alex Jenkins, gynt o
Riwbeina, a fu’n gydddisgybl i Edmund
yn Ysgol Glantaf. Mae’r cwpwl wedi
ymgartrefu yn Wimbledon, Llundain.
Dafydd Bebb o Fangor a Heledd Tomos
o Gaerfyrddin ar eu priodas ar 8 Medi
yng Nghaerfyrddin. Mae’r cwpwl wedi
ymgartrefu yn Nhreganna.

Dawnswyr
Twrch Trwyth
Eich 'gym' wedi cau
neu'n rhy ddrud?
Cadwch yn heini
tra'n cadw'ch traddodiad!
Croeso i ddawnswyr a cherddorion
ifanc eu hysbryd o bob oed a gallu.
Ymarferion yng Nghlwb Ifor Bach,
Caerdydd
pob nos Fercher, 8.00  10.00
Cysylltwch â:
Dewi Rhisiart 029 20309490
dewirhisiart@ntlworld.com
Twmpathau, arddangosfeydd,
priodasau ………!
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Cyfarfod Blynyddol
Menter Caerdydd
7.30 pm, Nos Fercher,
24 Hydref 2007
Clwb y Cameo,
Stryd Pontcanna
Siaradwr Gwadd:
Ffion Gruffudd, Swyddog
Iaith Cyngor Caerdydd
Dewch i glywed am ddatblygiadau’r
Fenter dros y flwyddyn diwethaf.
Gig Ieuenctid
CLWB XVIII yn cyflwyno Bandiau
Ysgol Glantaf, Plasmawr yng Nghlwb
Ifor Bach, Nos Iau, Hydref 25 am 7pm.
Tocynnau ar gael o flaen llaw am £3 gan
y Fenter, neu gan Mrs Delyth Lloyd yn
Ysgol Glantaf, Eleri Griffiths yn Ysgol
Plasmawr a Mr Rhys Beynon yn Ysgol
Bro Morgannwg. Mae nosweithiau
CLWB XVIII ar gyfer pobl ifanc 14+ ac
yn cael eu trefnu ar y cyd rhwng Menter
Caerdydd, Cyngor Caerdydd a’r Urdd.

Miri Meithrin
Dydd Iau, Tachwedd 1
Canolfan Channel View,
Grangetown
1.30pm – 3pm
£2 y plentyn wrth y drws
Cyfle i gwrdd â
HOLI HANA
(Planed Plant Bach)
Castell Gwynt a ‘Soft Play’
Cyfle gwych i blant ifanc a’u rhieni
gymdeithasu mewn awyrgylch saff a
hwyliog. Mae’r sesiynau yn addas ar
gyfer plant 0  4 mlwydd oed.
Cwis Cymraeg
Fe fydd Cwis Cymraeg nesaf y
Fenter yn cael ei gynnal Nos
Sul, Hydref 28 yn y Mochyn Du
am 8yh. £1 y person.

Cynlluniau Gofal Hanner Tymor yr
Hydref.
Fe fydd Cynlluniau’n cael eu cynnal yn
Ysgol Treganna, Ysgol y Berllan Deg ac
Ysgol Melin Gruffydd dros Hanner
Tymor yr Hydref. Y dyddiadau eleni yw
Dydd Llun, Hydref y 29ain  Dydd
Gwener, Tachwedd yr 2il. Cysylltwch â
Sioned Wyn am fwy o fanylion –
sioned@mentercaerdydd.org
Penwythnos Teulu i Langrannog –
Mawrth 2830, 2008
Penwythnos penigamp i’r teulu cyfan.
Cyfle i sgio, merlota, nofio, trampolîn,
gokarts, beiciau modur, cwrs rhaffau,
trip i’r traeth, adloniant gan Heather
Jones a llawer mwy….. Addas i rieni
Cymraeg a DiGymraeg.
Pris y penwythnos yn cynnwys yr holl
weithgareddau, llety, pob pryd bwyd a
meithrinfa. Nid yw’r Fenter yn gyfrifol
am gludo teuluoedd i Langrannog.
Cysylltwch ag Angharad am fwy o
fanylion –
angharad@mentercaerdydd.org

Glyndŵr
a Gobaith y Genedl
Cyfrol hygyrch sy'n amlinellu'r sylw a
dderbyniodd Owain Glyndwr gan ein
beirdd a'n llenorion o tua diwedd yr
Oesoedd Canol ymlaen, gan fanylu'n
arbennig ar flynyddoedd ei anterth fel
eicon cenedlaethol o tua 1880 hyd at y
Rhyfel Byd Cyntaf ynghyd â thaflu
golwg ar ddatblygiad y ddrama
Gymraeg, a lle Glyndwr yn y datblygiad
hwnnw. Awdur: E Wyn James
Cyhoeddwyd gan: Cymdeithas Lyfrau
Ceredigion £9.99

Côr Caerdydd –
Aelodau Newydd
Mae Côr Caerdydd wedi dechrau tymor
newydd o ganu. Yn y dyfodol byddwn
yn ymuno a chorau eraill i ganu yn
noson gala Dennis O’Neill yng
Nghanolfan y Mileniwm, a hefyd yn
c a n u yn g N g h ô r E i s t e d d f o d
Genedlaethol Caerdydd 2008 ynghyd â
chorau eraill y brifddinas.
Os hoffech chi ymuno â ni dewch
draw i Eglwys Methodistaidd Wesley,
Nottingham Street (oddi ar Cowbridge
Road East) bob nos Fercher am 8.00pm.
Bydd croeso mawr i chi. Am fwy o
wybodaeth cysylltwch â’r arweinyddes,
Gwawr Owen, ar 029 2069 1924.
Siân Couch

Ysgol y
Berllan Deg
Dechreuodd y tymor newydd yn llawn
bwrlwm unwaith eto. Er ein bod wedi
dweud hwyl fawr wrth ffrindiau y tymor
diwethaf; Mrs. Jones y bos, Miss
Mearns, Ms. De Pol a Blwyddyn 6,
rydym wedi croeso staff a disgyblion
newydd i’r ysgol y tymor yma. Croeso i
Miss Medi Williams i Flwyddyn 5,
Miss Edwards i’r Dosbarth Derbyn,
Miss Lister i’r Adran Iau ac i’r holl
ddisgyblion newydd.
Llongyfarchiadau i Miss Arch ar ei
phriodas i Mr Walpole, athro hanes yng
Nglantaf, yn ystod y gwyliau haf.
Rydym dal yn ei chael hi’n anodd i
gofio ei galw’n Mrs. Walpole!
Rydym yn barod wedi cael gwasanaeth
am afiechyd gwahanglwyf ac yn paratoi
i godi arian ar gyfer Elusen y
Gwahanglwyf, Lepra.
Mae Blwyddyn 4 wedi bod ar daith i’r
Cynulliad Cenedlaethol yn y Bae ac yn
barod i allu dangos i’r cyngor ysgol sut i
redeg yr ysgol! Bydd yr etholiadau am
aelodau i’r cyngor yn cael eu cynnal yn
fuan.
Cafodd disgyblion Blwyddyn 5 lawer o
hwyl yng nghwmni Caryl Parry Jones,
Bardd Plant Cymru, yn ddiweddar.

Gweithdy
Offerynnau
Traddodiadol
Bydd Clera (Cymdeithas Offerynnau
Traddodiadol Cymru) yn cynnal
gweithdy offerynnau traddodiadol yng
Nghanolfan yr Urdd (Canolfan y
Mileniwm) 10.30yb, dydd Sadwrn, 20
Hydref 2007. Bydd twmpath dawns a
noson lawen anffurfiol yn dilyn yn
Neuadd Eglwys Santes Catrin, Heol y
Brenin, Treganna.
Bydd dosbarthau ar gael ar gyfer telyn,
ffidl, ffliwt/chwibanogl, melôdion/
cordion/consertina, pibau a dawns
clocsio i bobl o bob oedran.
Am fwy o fanylion cysylltwch â Siân
Gruffudd ar
siangruffud@yma.cymru247.net .
Neu Arfon Gwilym :
tyddynuchaf@onetel,.net
Croeso i bawb.
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Caerdydd a’r Cylch 2008
NEWYDDION
EISTEDDFOD

O

Pwyllgor Apêl Cyncoed,
Penylan, Llanedern,
Y Rhath, Pentwyn a
Phontprennau

SWYDDFA’R

MEGA STOMP
Nos Wener, Tachwedd 2, yng Nghlwb
Trydan, am 7.30 yr hwyr, cynhelir Mega
Stomp i godi arian ar gyfer Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd 2008. Y
stompwyr fydd beirdd Caerdydd a'r
c yffi n ia u. Gan ma i'r Darpar
Archdderwydd Dic Jones fydd y gŵr
gwadd fe fydd yr achlysur yn gyfle i
eisteddfodwyr y brifddinas ddathlu ethol
Dic, ac i ddymuno'n dda iddo pan
ddaw'r adeg iddo gychwyn ar ei swydd
yn Eisteddfod 2008.
IS BWYLLGORAU
Mi fydd yr is bwyllgorau isod yn
cyfarfod am y tro cyntaf yn fuan.
Croeso i bawb:
Is Bwyllgor Technegol – Hydref 22ain
am 6.30pm yn y Duke of Clarence, Heol
Clive,Treganna.
Is Bwyllgor Llety a Chroeso a Gorsedd
– Hydref 24ain am 7.30pm, Capel
Bethel, Rhiwbeina.
Maes B/Ieuenctid – Hydref 30ain am
7.30pm yn y Duke of Clarence,
Treganna.
PWYLLGORAU APÊL
Mae gweithgareddau Pwyllgorau Apêl y
ddinas erbyn hyn yn mynd o nerth i
n er th.
Ca fwyd n i fer fa wr o
weithgareddau llwyddiannus dros y
misoedd diwethaf ac erbyn hyn mae’r
gronfa leol wedi cyrraedd 59% sef
£168,000.
Llety
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn denu
tua 170,000 o ymwelwyr i’r ardal lle’i
chynhelir yn flynyddol. Tra bod rhai’n
teithio o’u cartref bob diwrnod, mae
nifer fawr yn aros mewn cartrefi preifat
yn yr ardal, rhai am yr wythnos gyfan,
eraill am ddiwrnod neu ddau. Mi fydd y
g we st ei on wr t h g wr s yn t a l u
cydnabyddiaeth briodol. Os oes gyda
chi ystafell neu ddwy i’w sbario a
hoffech letya ymwelydd yna cysylltwch
â’r swyddfa.

Ydych chi’n byw yn yr ardal hon? Beth
am ymuno â ni yn y bwrlwm o
weithgareddau sydd ar y gweill wrth
inni
baratoi ar gyfer
croesawu’r
Steddfod Fawr i Gaerdydd.
Cafwyd sawl noswaith lwyddiannus
eisoes, gan gynnwys cwisiau tafarn,
prydau bwyd, Cymanfa Garolau a noson
addurniadau Nadolig. A ninnau ar
drothwy tymor newydd, wele nifer o
ddigwyddiadau eraill wedi’u trefnu at
ddant pawb :
Ar Dachwedd 3ydd dewch i fwynhau
noson arbennig yng nghwmni Huw
Chiswell yn Neuadd Aberdâr, Prifysgol
Caerdydd. Yn ystod y noson cynhelir
Ocsiwn Fawreddog dan ofal Osi
Osmond ac ymhlith yr arlwy wych o
eitemau ar ocsiwn bydd gwaith y
canlynol: gwaith gwydr Ruth Shelley,
modrwy gan Celia Davies, a lluniau a
chrefftau gan Morgen Hall, Corrie
Chiswell, Ogwyn Davies, Christine
Kinsey, Phil Nicholls a Mari Thomas.
Yn ogystal, cynigir pâr o docynnau
ichi hedfan i Sir Fôn, gwyliau mewn
chalet yn Canada, crys pêldroed wedi’i
arwyddo gan dîm pêldroed Cymru a llu
o bethau eraill. Bydd catalog/rhestr o’r
eitemau i’w gweld yn fuan ar galendr
digwyddiadau’r Eisteddfod.
Ar Dachwedd 22ain, cynhelir Noson
Lansio Arddangosfa Gair o Gelf yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru –
arddangosfa arbennig iawn o gywaith
cyffrous rhwng beirdd ac artistiaid
blaenllaw a chanddynt gysylltiad â’r
brifddinas.
Yna, ar Ragfyr 2ail, Cymanfa Garolau
yng nghapel Minny St dan arweiniad
Rob Nicholls.
Nodwch y digwyddiadau uchod yn
eich dyddiadur a dewch yn llu i fwynhau
a chymdeithasu yng nghwmni Cymry
Cymraeg a diGymraeg yr ardal hon.
Croeso cynnes i bawb!
Am wybodaeth bellach: Nia Richards
029 20492208. Eluned Press 029 2045
2489. Rhai o’r eitemau ar ocsiwn: 
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Clecs CoedYGof
Cafwyd ymweliad annisgwyl yn ystod
wythnosau cynnar mis Medi gan griw
ffilmio rhaglen ‘Blue Peter’. Fel y
gwyddoch mae’n siŵr, mae un o
gyflwynwyr y rhaglen sef Gethin Jones
yn gynddisgybl o GoedyGof. Gan i
Gethin gael ei ddewis yn ddiweddar i
fod ar y rhaglen ‘Strictly Come
Dancing’ bu criw ‘Blue Peter’ yma yn
ffilmio neges o gefnogaeth gan y plant.
Dymunwn ni oll yma y gorau i Gethin ar
y rhaglen.
Braf iawn oedd dychwelyd i’r ysgol ym
mis Medi a gweld dosbarth newydd
sbon ar safle’r ysgol yn hytrach na dau
hen gaban hynafol a gafwyd eu
dymchwel cyn yr haf. Mae dosbarth 6
Miss Williams a dosbarth 5a6 Miss
Emlyn yn hapus iawn yn eu cartref
newydd. Mae gan y dosbarth newydd
gyfleusterau modern yn cynnwys
peiriannau rheoli’r awyrgylch!
Mae plant Blwyddyn 5 yn parhau a’u
gwersi hwylio eleni. Maent yn mynd i
gronfa Llanishen pob bore Iau am chwe
wythnos. Dechreuwyd y gwersi y
llynedd pan oeddynt ym mlwyddyn 4 ac
maent yn mwynhau yn fawr iawn. Mae’r
Blwyddyn 4 presennol yn edrych
ymlaen arw am eu tro nhw i ddechrau’r
gwersi hwylio.

‘Yr Atgof’ Corrie Chiswell

Hysbysebwch yn

Mae nifer hefyd wedi cysylltu gyda’r
swyddfa yn chwilio am garafán i’w logi
er mwyn aros ar faes carafannau’r
Eisteddfod.
Os hoffech chi logi eich
carafán allan i Eisteddfodwyr yna eto
cysylltwch â’r swyddfa.

Cylchrediad eang yn y
ddinas a’r cylch ac ar y we
www.dinesydd.com

Gwaith Gwydr Ruth Shelley

Ffôn: 029 20565658
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YSGOL GYFUN
GLANTAF

Gerddi’r Amgueddfa
Werin

Gwobr
Llongyfarchiadau calonnog i
Elinor
Charles sydd wedi ennill gwobr y Société
Francobritannique yng Nghaerdydd am y
marc gorau yn yr arholiad Safon
Uwch Ffrangeg yn y ddinas.
Mae`r wobr werth £250 ac yn agored i
ddisgybion ysgolion uwchradd Caerdydd
nad ynt â chysylltiadau teuluol a Ffrainc.
Dymunwn pob llwyddiant iddi ym
Mryste ble bydd yn astudio`r Gyfraith a
Ffrangeg.

Ar hyn o bryd mae’r Amgueddfa Werin a
Hafal yn cydweithio ar adfer hen ardd
perlysiau yn y gerddi gerllaw’r Castell.
Does neb wedi bod yn gweithio yma ers
dros hanner canrif, ac fe fydd yn cymryd
blwyddyn arall cyn gorffen y gwaith i
gyd. Ond mae cryn dipyn o waith wedi ei
wneud eisoes, ac ôl hynny i’w weld yn y
llun
Yn y cyfamser, mae Man Tyfu,
canolfan arddio Hafal gerllaw maes
parcio’r Amgueddfa Werin, yn mynd o
nerth i nerth. Mae gweithio yn yr ardd, yn
yr awyr agored, yn gymorth i gleientiaid
Hafal adfer eu hiechyd a datblygu sgiliau
newydd. Maent wedi mwynhau cwmni
difyr pobl ifanc Coleg LlanfihangelAr
Elái yn ddiweddar, sydd wedi bod yn
dysgu’r grefft o arddio ym Man Tyfu. Ac
mae amrywiaeth o blanhigion yno i
ymwelwyr i’w prynu  os hoffech gael
swfenîr blodeuog o’ch ymweliad â’r
amgueddfa!
Ond does dim angen swfenîr ar rai
ohonom sy’n byw gyda phroblemau

Tîm Blwyddyn 10 Rygbi yn ennill
Twrnament Rygbi Southampton.
Nos Sadwrn braf ym Medi a chwech ar
hugain ohonom yn awchu am ein blas
cyntaf o rygbi’r tymor. A’r fath flas
twrnament yn Ysgol y Brenin
Southampton. Cael lletya dros nos gyda’n
gilydd a chwarae dy’ Sul yn erbyn rhai o
ysgolion gorau Lloegr.
Am ddechreuad i’r tymor!
Ein gwrthwynebwyr cyntaf oedd Coleg
Brighton, ac er i’n canolwr ,Aled Roberts
orfod adael y cae oherwydd anaf i’w
glun, fe lwyddon ni ennill yn hawdd. Ni
fyddai pob gêm mor hawdd â hon. Stori
arall oedd hi yn erbyn Coleg Wellington
yn y rowndiau cynnar wrthi i ni golli o 10
i 0.
Ond fe lwyddom i ennill pob gêm arall
a chyrraedd y rownd derfynol i wynebu
Coleg Wellington am yr eildro. Roedd
gan bob un ohonom bwynt i’w brofi. Fe
chwaraeom fel uned ac “mewn undeb
mae nerth”.Gorchfygwyd Wellington,
diolch i gais gan Jerome Lawrence, ein
hasgellwr chwim.
Criw blinedig ond hapus ddychwelodd i
Lantaf yn hwyr nos Sul. Ond criw
llwglyd gan na phrynodd Mr Llewellyn yr
un Burger King, er ei addewid!
Ond diolch iddo fe, Mr Dai Williams a
Mr Meurig Jones am ein hyfforddi a
gofalu amdanom.
Pryd mae’r trip nesa, syr?
Rhys Patchell Blwyddyn 10
Rygbi Tîm Cyntaf Glantaf
Teithiodd carfan rygbi cyntaf Glantaf i
Southampton ar yr 8 fed o Fedi i gystadlu
y bore wedyn yn nhwrnament ysgol King
Edward.
Dechreuodd y twrnament yn gynnar
bore dydd Sul, ac ar ôl ymestyn a
thwymo, chwaraeon ni ein gêm gyntaf yn
erbyn ysgol Cranleigh. Roedd hi’n gêm
galed yn erbyn y tîm fyddai’n ennill y
twrnament yn y pendraw, ac fe gollon ni
30. Dysgon ni mor bwysig oedd sgorio,
oherwydd mae dim ond pymtheg munud
oedd i bob gêm.

Yn ein hail gêm, fe drechon ni’r tîm
cartref, ysgol King Edward 50 gyda Huw
Herrity yn sgorio’r cais holl bwysig.
Amddiffynnodd y tîm yn dda i ennill y
gêm.
Roedd y drydedd gêm yn erbyn ein cyd
Gymry, Coleg Sir Gâr, ac fe wyddom y
bydde hi’n gêm galed. Er yr holl
ymosodiadau ar linell y gwrthwynebwyr,
roedd hi’n gêm ddisgôr.
Ar ôl y gêm agos honno, curon ni ail
dîm ysgol King Edward o dair cais i un,
gyda Daniel Reed, Lewis Harrhy ac
Owain Lloyd y capten yn croesi’r llinell
gais a Ed Doe yn trosi dwywaith.
Gêm olaf y grŵp i ni oedd yn erbyn
Coleg St. Ignatius. Sgoriodd Mitchell
Ronald dau gais, Nathan Bridson ac
Owain Lloyd, gyda Ed Doe yn trosi dau
unwaith eto. Ond isafbwynt y gêm oedd
gweld Shaun Payne, brawd annwyl i
Tom, yn dioddef anaf difrifol i’w fawd.
Am yr wythnosau nesaf bydd yn rhan o’r
tîm hydradu sydd yn barod yn cynnwys
Tom Cleverley a Dennis Summers.
Yn anffodus, trydydd oedd ein safle o
fewn y grŵp felly nid y cwpan ond y
bowlen oedd y wobr ar gael i ni nawr, a’r
h e n e l yn M i l l f i e l d o e d d y
gwrthwynebwyr yn y rownd gynderfynol.
Er fawr ymdrechion ein tîm, collon ni 7
0, a dyna oedd diwedd ein twrnament.
Dewisodd yr hyfforddwyr y bachwr
Owain Matthews fel chwaraewr y
twrnament; gwobr gwbl haeddiannol ar ôl
sawl perfformiad da.
Lewis Roberts Blwyddyn 13

Adfer Ardd Berlysiau Sain Ffagan
salwch meddwl difrifol bob dydd.
Cynhelir sesiynau rhannu gwybodaeth
yng Nghanolfan yr Hamadryad bob yn ail
ddydd Mercher rhwng 14pm. Mae grŵp
trafod yn cwrdd am 6pm yn Nhŷ Canna,
drws nesaf i Ganolfan Chapter, ar yr ail
nos Fawrth bob mis. Os hoffech wybod
mwy am y cyfarfodydd hyn, rhowch
ganiad i Hafal ar 02920 565959.

Cael blas ar afalau
Bydd ymwelwyr i Sain Ffagan:
Amgueddfa Werin Cymru ar 27 a 28
Hydref 2007 yn medru mwynhau
arddangosfa o dros 400 o fathau
gwahanol o afalau  hen fathau, afalau
hawdd i'w tyfu mewn gerddi bychain a
rhai llai adnabyddus sy'n tyfu yn yr ardd
gefn neu ar hyd y ffordd fawr.

CÔR GLANTAF YN
YMWELD Â’R SENEDD
Cafodd Côr Cymysg Glantaf, dan
arweiniad Mrs Delyth Medi Lloyd,
wahoddiad arbennig i berfformio yn y
Senedd ar ddydd Gwener 21ain o Fedi
2007. Roedd hi’n ddiwrnod Gŵyl
Heddwch Rhyngwladol, a threfnwyd a
noddwyd yr Ŵyl yng Nghymru eleni
gan yr Undeb Athrawon NASUWT.
Cafodd Côr Glantaf (gyda dros 50 o
leisiau) ychydig dros bythefnos i
ddysgu’r gân heddwch arbennig a
fyddai’n cael ei pherfformio mewn dros
7,000 o wledydd ar draws y byd, gan
gynnwys Gwlad Irac. Ein pleser ni oedd
cael ei chanu yn y Gymraeg, yn adeilad
newydd, urddasol y Senedd.
Cafwyd anerchiadau gan y Gweinidog
Addysg, Jane Hutt, ynghyd â phrif
swyddogi on yr Ŵyl a’r Undeb
A t h r a won . D er b yn i od d y C ôr
ganmoliaeth uchel am berfformiad
caboledig a theimladwy. Nododd un o’r
areithwyr fod pobl ifanc Glantaf yn
gredyd i’w hysgol a’u gwlad.
I gloi’r ymweliad, bu’r gwesteion ac
aelodau’r côr yn cydfwynhau bwffe
chwaethus  “bwyd posh” fel y
dywedodd un o’r plant!
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Cymdeithas Carnhuanawc

Merch o’r gogledd yn
wreiddiol  Eleanor
Rhonwen Gardner 
sy’n cael ei holi’r mis
yma...
O le wyt ti’n dod yn
wreiddiol?
O Fangor.
Ym mha ran o Gaerdydd
wyt ti’n byw?
Ar hyn o bryd rwy’n byw ym
Mhontcanna, ond byddaf yn
symud i’r Rhath yn fuan i fy
nhŷ cyntaf!
Ers faint wyt ti’n byw yng
Nghaerdydd?
Ers 17 mis.
Beth fuest ti’n ei wneud cyn
symud yma?
Treuliais 5 mlynedd yn
Llundain. Es i Lundain i
astudio ffasiwn i’r London
College of Fashion. Profiad
ffantastig!
Yn ystod fy
ngradd wnes i weithio i
gwmnïau ffasiwn gwahanol
yn cynllunio brodwaith ar
gyfer casgliadau ffasiwn ar
gyfer cwmnïau enwog fel
LOEWE, GARRARD, Louis
Vuitton. Hefyd, wnes i
gynllunio printiau i gwmnïau
ffasiwn y stryd fawr, ac ar ôl
i mi raddio gweithiais i’r
cynlluniwr ffasiwn Justin Oh.
Profiad bendigedig, yn trefnu
ei sioeau ffasiwn i’r London
Fashion Week ac yn gwerthu
ei gasgliadau ym Mharis ac
yn Llundain. Lot o hwyl,
gwaith caled a ddim digon o
gyflog! Yna, es i ymlaen i
weithio i gylchgrawn ffasiwn
Fashion Forecast, mwy o
hwyl gyda ffotoshoots, dillad
fabtastig a llai o gyflog! Yn
ystod fy ngradd dechreuais i
wneud gwaith steilio hefyd.
Priodi falle yn y dyfodol a
hoffwn gael plant, digon i
helpu fi wnio fy nghasgliadau
dillad! Pwy sy’n gwybod
beth wnaeth ddigwydd dyna
be sy’n mor gyffrous, byth yn
gwybod beth sy nesaf!
Lle ti’n gweithio erbyn
hyn?

Steilio gwnaeth fy nenu i nôl
i Gymru i weithio i gwmni
teledu Fflic.
Dwi’n gyfrifol am steilio
sawl cyflwynwr ar sgrîn S4C
a dwi wedi bod yn addysgu
plant am ffasiwn ar y rhaglen
RETRO. Hefyd dwi’n brysur
yn rhoi cyngor dillad ar
Cwpwrdd Dillad. Mae gen i
safle we www.styleid.co.uk
sy’n hysbysebu fy holl
wasanaethau steilio!
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud
yn dy amser hamdden?
Darlunio yn fy llyfr sgets,
cerdded ar y traeth, cael recce
mewn siopau elusennol a
marchnadoedd
fel
Spitalfields. Gorwedd mewn
cae yn hel meddyliau a bwyta
bwyd da!
Be sy’n gwneud i ti
chwerthin?
Dwi’n gwenu pam dwi’n
gweld fashion faux pas’ a
dwi’n
chwerthin
wel . .......... . br on bob
dydd ................atgofion, a
wel mae’r Fflic chics yn
llawn hwyl yn y swyddfa .
Lle ydi’r mannau gorau i
fynd
allan
yng
Nghaerdydd?
Milgi, Shot in the Dark, City
Bar Canteen ..............lawr i’r
dafarn leol hefyd.
Lle ti’n hoffi mynd am
wyliau?
Barcelona yn ffabtilitastig a
dwi’n mwynhau y vodka yn
Rwsia

Pa ffordd well o dreulio prynhawn braf na mynd am dro ar hyd
hen lwybrau gyda chwmni diddan.
Dwsin ohonom oedd wedi ymgynnull wrth y Navigation yn
Abercynon ar Sadwrn braf ddechrau Medi. Tafarn yw’r
Navigation heddiw ond yn oes y camlesi roedd y Navigation yn
ganolfan fasnach brysur. Yma ar lan y basin o dan y pymtheg
loc y doi’r badau i aros gyda’u cynnyrch o haearn glo a chalch
 rhai wedi trafod y pymtheg loc o waith haearn Pen y Darren,
eraill yn aros eu tro i fynd i fyny. Does fawr o’r gamlas i’w
gweld heddiw ond cawsom gerdded ar hyd y llwybr tywys (tow
path), drwy goedwig ac wedyn i’r tir agored nes cyrraedd pont
fwaog Pont y Gwaith a chroesi’r afon Taf yno. Dilyn wedyn
llwybr Y Lon Las sy’n dilyn yr hen ffordd dram a gwefr oedd
cael sefyll ar y union fan ble gwnaeth injan stêm Trevithick ei
thaith thrafferthus gyntaf. Mae rhai o’r cledrau carreg i’w
gweld yno o hyd. Cyrraedd Quakers Yard a chael hoe fach ym
mynwent y Crynwyr wrth wrando ar Keith ein tywysydd yn
rhoi tipyn o’r cefndir inni cyn ei throi hi am Y Navigation
unwaith yn rhagor i ddisychedu. Taith hyfryd yn wir ac
unwaith eto diolch i Keith am ei threfnu.

EISTEDDFOD
Y CYMOEDD
Nos Wener
Hydref 19eg 2007
am 5 o’r gloch
Ysgol Lewis i Ferched
Ystrad Mynach
Ysgrifenyddion:
Iola Llwyd,
Ffôn: 07891 177 983
Gareth Steffan,
Ffôn:02920882577
http://www.caerffili.org/
eisteddfod.php

Petaet yn cael y cyfle i
wella neunewid rhywbeth
yng Nghaerdydd, beth
fyddet ti’n ei wneud?
Cael gwasanaeth bysiau
gwell, rhoi facelift i St Mary
Street,
ac ail wampio
Mermaid Quay! Angen mwy
o fariau a thai bwyta unigryw
annibynnol.

AR WERTH
Telyn Salvi, 34 tant 
Model: Aida
Prin dwy flwydd oed
Mewn cyflwr
arbennig o dda
Pris yn newydd dros
£1,400
Pris nawr  £900
Cysylltwch 
rhif ffôn 029 2069 4667
Lle ti’n gweld dy hun mewn
deng mlynedd?
Rhywle gyda phensil yn fy
llaw a pheiriant gwnïo wrth
fy ymyl. Hefyd mi fydd y
popty ymlaen yn pobi cacen
fanana !
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Newyddion o’r Eglwysi

Tabernacl, Yr Ais

Minny Street, Caerdydd

Cofio Beryl Hall.
Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i
gofio am Beryl Hall, cynysgrifenyddes
yr eglwys a ffrind i bawb. Bu ei bywyd
yn un llawen a lliwgar, a gadawodd
etifeddiaeth deg sy’n esiampl i bawb,
Roedd ei brwdfrydedd yn heintus a’i
gonestrwydd diflewynardafod yn
nodweddiadol ohoni. Amlygwyd hyn
yn ei
pherthynas â’i chrefydd, ei
chenedlaetholdeb a’i phroffesiwn. Bu’n
‘Anti Beryl’ i genedlaethau o blant yr
eglwys ac yn arweinydd sicr mewn llu o
agweddau ar fywyd y Tabernacl.
Cofiwn amdani gydag anwyldeb a
chydymdeimlwn gyda’i phriod John, ei
chwaer Myfi a’r teulu i gyd.

Genedigaeth
Croesawn yn gynnes Gwen Alys
Metcalfe, merch Rachel ac Anthony a
chwaer i Harri, yng Nghaerfaddon a
hefyd Gruffudd Morgan Llywelyn,
mab Catrin a Rhodri yn Nhreganna. Pob
bendith i’r ddau deulu.
Priodas
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i
Ioan Gruffudd ac Alice Evans ar eu
priodas ym Mecsico canol mis Medi.
Ailgydio
Wedi gwyliau’r haf, dyma ailgydio yng
ngweithgareddau’r Eglwys.
Yn
ychwanegol at ein hoedfaon arferol am
10:30 a 18:00 bob Sul, â’r Oedfa Gynnar
am 9:30 fore’r ail Sul yn y mis, cawn
gyflwyniad i themâu oedfaon y mis
mewn cyfarfod arbennig am 9:30 fore
Sul cyntaf y mis. Mae’r Ysgol Sul wedi
ail gychwyn a phlant ac ieuenctid yn ein
harwain mewn defosiwn yn yr oedfaon
boreol. Bydd y gerddorfa yn chwyddo’n
mawl ar Suliau arbennig hefyd. Dros
fi s oe d d M ed i a H yd r e f byd d
cyfarfodydd yr wythnos (gan gynnwys
ambell agwedd newydd) yn cychwyn.
Gŵyl Bregethu
Hyfryd oedd croesawu’r Parchedig
Ieuan Davies (Waunarlwydd) yn ôl i
bulpud Minny St. i’n Cyfarfodydd
Bl yn ydd ol gan ol mis M edi.
Gwerthfawrogwn ei arweiniad yn y
ddwy oedfa a phleser oedd cael cwmni
cyfeillion o nifer o eglwysi Cymraeg y
ddinas yn yr Oedfa Hwyrol.

Bethel, Rhiwbeina
‘Roedd y capel yn llawn ar gyfer y
Cwrdd Diolchgarwch dan arweiniad ein
Gweinidog, y Parchedig T. Evan
Morgan. Unwaith eto eleni mi
dderbyniwyd llu o anrhegion ar gyfer yr
anghenus yn Rwmania.
Rydym fel eglwys yn cydymdeimlo’n
fawr â Mr. Bob Davies, ei chwaer Iris a
gweddill y teulu yn eu profedigaeth. Bu
farw Howard, priod Iris, ddiwedd Awst.
Croeso i’r diweddaraf o deulu Bethel,
sef Gwenlliw a aned ddydd cyntaf Medi,
merch i Geraint a Miriam Tilsley a
chwaer bach i Iestyn. Llongyfarchiadau
mawr.

Taith Gerdded Huw Roberts
Dychwelodd Huw o’i daith gerdded yn
Sbaen wedi blino’n lân, ond wedi
llwyddo yn ei amcan i gasglu swm
eithriadol tuag at y ddwy elusen, sef
Cronfa Ymchwil y Galon a Chronfa
Clinig Casalin.
Mae wedi croesi
trothwy’r £4,000 a byddai’n falch o gael
cefnogaeth bellach er mwyn cyrraedd
pum mil o bunnoedd. Os digwydd eich
bod heb drefnu rhodd, yna cysylltwch
gydag ef ar eich union..
Llongyfarchiadau Huw a diolch o galon.
Y festri uchaf
Bu llawer wrth y gwaith yn paentio’r
festri uchaf, ac erbyn hyn mae’r llawr yn
edrych yn fendigedig gyda gwaith
lamineiddio effeithiol. Mae hyn yn rhan
o’r ymdrech i dacluso’r adeilad
drwyddo,
a byddwn yn ceisio
adnewyddu’r festri isod nesaf..
Yr Ysgol Sul
Roedd mis Medi yn gyfnod ail gychwyn
tymor yr ysgolion a’r ysgolion Sul.
Gobeithiwn weld cynnydd yn nifer y
plant a’r bobl ifanc a fydd yn manteisio
ar y cyfle mae’r feithrinfa hon yn ei
gynnig. Bydd yr athrawon Ysgol Sul yn
gobeithio croesawu ffrindiau newydd
i’w grwpiau yn ystod y flwyddyn. Bydd
Eirlys Pritchard Jones yn cydlynu
gwaith ymysg yr oedolion hefyd a’r
cyfan o dan fugeiliaeth yr arolygwraig
newydd sef Mair Long.
Cwrdd Defosiynol Nos Iau  6.30pm
Ni fu toriad yn ystod mis Awst, er bod y
niferoedd i lawr. Verina Matthews sy’n
bugeilio’r rota bellach, ac mae dros
bump ar hugain o’r aelodau wedi cytuno
i lywio'r oedfaon yn eu tro. Mae’n
gyfarfod didwyll ac amrywiol.

Eglwys y Crwys
Hirdaith John
Pererindod o Ogledd Iwerddon i
Lundain oedd y daith a wynebu John
Rowl an ds a ’i gydger ddwyr ar
Orffennaf 14eg. Roedd rhyw ugain ar y
daith arbennig hon,deg o Brydain a deg
o’r trydydd byd. John oedd yr unig un o
Gymru.Tynnu sylw at dorri’r carbon yn
yr amgylchedd oedd prif nod yr
ymdrech arbennig hon ac o wneud
hynny wella yr hinsawdd. Roedd
Cymorth Cristnogol yn hyrwyddo a
chefnogi y cerddwyr tra ar eu taith gyda
threfniadau llety a phrydiau bwyd.Yng
Nghaerdydd fel mewn llawer lle arall
cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus i dynnu
sylw at arwyddocâd y daith gerdded
amserol hon. Erbyn i’r rhifyn hwn o’r
Dinesydd ymddangos bydd y daith wedi
dod i ben ar Hydref 4 ydd gyda
gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Sant
Paul yn Llundain. Derfydd y cof am
flinderau’r daith ac fe wisga’r
blynyddoedd harddwch dy lwybrau.
Llongyfarchiadau John.
Bore Coffi
Bore Sadwrn Medi 15 fed cynhaliwyd
bore coffi yng nghartre Ros a Gareth
Williams, 50 Crystalwood Rd., Y Waun.
Ar wahan i gymdeithasu uwchben
‘paned bach’roedd cyfle i brynu ychydig
ddanteithion o gwmpas y byrddau.
Gwnaed elw o ryw £360 ac fe â’r arian
tuag at achosion teilwng adeg y Nadolig.
Y Gymdeithas Ddrama.
Yn ystod Mis Medi cyfarfu y
gymddeithas hon nifer o weithiau i
drafod y cynhyrchiad nesaf,sef drama o
waith Bettine Manktelow, Curtain Up
On Murder. Fe’i haddaswyd i’r
Gymraeg o dan y teitl Tu Ôl I’r Llen gan
Bethan Evans, un o aelodau ifanc yr
Eglwys,a’r bwriad presennol yw
llwyfannu y ddrama ym Mis Ionawr.

OEDFAON
PREGETHU
CYMRAEG
yn Eglwys y Tabernacl,
Heol Merthyr,
Yr Eglwys Newydd
6pm ar y Suliau canlynol:
Hydref 7  Rhodri Jones
Tachwedd 4  Gwynn Williams
Rhagfyr 2  Rhodri Jones
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Salem, Treganna

Ebeneser, Heol Siarl

Llongyfarchiadau
Rydym yn llongyfarch y Parch. Haydn
Thomas yn fawr, ar gael ei ethol yn
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol.
Dymunwn yn dda iddo wrth iddo
ymgymryd â’r llywyddiaeth y flwyddyn
nesaf.

Dechrau tymor newydd
Ar y 9fed Medi dechreuodd tymor
newydd yr ysgol Sul gyda pharti yn dilyn
yr ysgol Sul? Cafodd y plant a’r rhieni,
ac ambell i aelod arall, ddigon o fwyd i’w
bodloni a rhannwyd ambell i stori am
hynt a helynt eu gwyliau dramor, hefyd.

Bedyddiadau
Bedyddiwyd Elin, merch Nia a Mark
Owen, a chwaer fach i Huw ac Iwan
ddechrau’r mis yn Salem. Dymunwn yn
dda iawn iddynt fel teulu.

Myfyrwyr
Dyma ni ar ddechrau blwyddyn goleg
arall a’r myfyrwyr yn hen a newydd yn
dychwelyd i Gaerdydd. Mae croeso
cynnes i unrhyw fyfyriwr ymuno â ni yn
ein gwasanaethau. Cynhelir ein
gwasanaethau am 10:30 y bore a 6:00 yr
hwyr. Beth am ymweld â’n gwefan
hefyd? Ewch i www.ebeneser.ik.com i
gael blas ar ein gweithgareddau.

Clwb Llyfrau a’r Clwb Coffi
Mae’r clybiau wedi ail gychwyn ym mis
Medi wedi’r haf.
Clwb Brecwast
Mae’r clwb brecwast wedi ail gychwyn
wedi’r haf, ac yn cyfarfod am yn ail fore
Mercher yn Ystafell Edwin. Croeso
mawr i chi rieni/warcheidwaid â
babanod/phlant ifanc iawn i ymuno â ni,
i gael brecwast a chlonc, ac i chwarae a
chropian!
Clwb y Bobl Ifanc
Cyfarfu Clwb y Bobl Ifanc ddiwedd y
mis i gael fideo a sglods i ddechrau’r
tymor.
Taith i’r Sherman
Trefnwyd taith i weld ‘Maes Terfyn’ yn
y Sherman, gan Gwyneth Glyn, nos
Fercher y 19eg o Fedi. Cafwyd noson
hwyliog iawn, a phawb wedi mwynhau.
Stondin Gacennau
Cawsom stondin gacennau wedi’r oedfa
ganol Medi er mwyn codi arian tuag at
Apêl Sierra Leone. Gwnaethpwyd elw
sylweddol, a diolch i bawb a gyfrannodd
ac a helpodd ac i bawb am brynu!
Swper Clwb Criced Salem
Cynhaliwyd swper clwb criced Salem
ddiwedd Medi i nodi diwedd y tymor.
Yn anffodus eleni, canslwyd nifer o’r
gemau o ganlyniad i dywydd gwael, ond
er gwaetha oerfel y tywydd yn ystod yr
haf, roedd y gwmnïaeth yn ystod y
tymor yn gynnes iawn!!
Diolch i bawb am gefnogi.
Ocsiwn
Ar y 12fed o Hydref cynhelir ocsiwn yn
y Stiwt yn Llandaf, am 8 o’r gloch i godi
arian tuag at yr estyniad newydd. Arfon
Haines Davies fydd yn arwain y noson,
ac mi fydd pob math o eitemau ar werth
yn yr ocsiwn. Croeso cynnes i bawb.
Dewch i ymuno â ni am noson hwyliog!

Llongyfarchiadau
I Mr a Mrs J. Bowen, Y Mynydd Bychan,
ar gyrraedd carreg filltir nodedig yn eu
hanes. Ar 30ain Medi yr oeddent yn
dathlu penblwydd priodas ddiamwnd,
sef 60 mlynedd.
I Tomos Dafydd, Y Rhath, ar ennill
gr add dosb ar th c yn ta f mew n
Gwleid yddiaeth ym Mhrifysgol
Aberystwyth.
I Carys Moseley ar ennill Doethuriaeth
ym Mhrifysgol Caeredin. Testun ei
hymchwil oedd y diwinydd Karl Barth.
I bawb o Gôr Aelwyd Hamdden am
ennill y gystadleuaeth yn yr Eisteddfod
Genedlaethol.
Cancer Care Cymru
Rhedodd dau o’n haelodau, sef Robert a
Dafydd Thomas rasys y 10k a’r 2k
Caerdydd er budd ein helusen am eleni
sef Cancer Care Cymru. Llwyddasant i
godi yn agos i £500.

Eglwys Annibynnol Ebeneser
Cynhelir
ARWERTHIANT
o beintiadau'r diweddar
Howard Spriggs
yn
Ysgol Glan Taf,
Nos Iau, 8 Tachwedd
7.00 – 9.00
Rhoddir yr holl elw at yr elusen am eleni
(20072008)
Cancer Care Cymru

(Amcanir prisiau o £20  £250)
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YSGOL
PWLL COCH
Eisteddfod yr Urdd Caerfyrddin
Llongyfarchiadau i Alaw Davies (bl.4) a
gafodd y wobr gyntaf yn yr unawd dan 9!
Hefyd roedd llwyddiant i Enlli Parri (bl.6)
a ddaeth yn 3ydd yn y chwythbrennau.
Daeth Enlli yn 3ydd hefyd yng
nghystadleuaeth y ddawns werin dan 16
oed. Canodd Mia Morgan hyfryd iawn yn
ei rhagbrawf. Roedd Dewi Richards (bl.2)
wedi cael 2ail am ysgrifennu barddoniaeth.
Uwcharwr darllen
Bu’r plant yn brysur iawn yn dylunio
uwcharwr darllen fel rhan o ymgyrch yr
Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol i hybu
darllen. Fe lwyddon i ddod yn 2ail yn y
Sir gan ennill gwerth £250 o lyfrau! Daeth
Alison Court o’r Asiantaeth i gyflwyno ein
tystysgrif yn ddiweddar.
Y Sioe Frenhinol
Cynhaliodd y Sioe Frenhinol gystadleuaeth
dylunio cerdyn ‘Dolig (ie Nadolig!!!) yn
ddiweddar. Cymerodd 100 o ysgolion ran
yn y gystadleuaeth. Fe gawson ni
lwyddiant wrth i ddwy o flwyddyn 5 ennill
gwobrau. Daeth Ffion Butler Rees yn 1af a
Honey Hambley yn 2ail!!! Cafodd Holly
Nefydd (bl.6) wobr ganmoledig hefyd.
Enillodd Ffion £30 a Honey £20.
Derbyniodd yr ysgol £100 fel gwobr.
Cyngerdd tuag at yr Eisteddfod
Cynhaliwyd cyngerdd yn neuadd Plasmawr
er mwyn codi arian ar gyfer Eisteddfod
Gen edl aeth ol C aerd ydd 2008.
Perfformiodd ein côr a’r gerddorfa
ddetholiad o ganeuon o’r sioe gerdd ‘Mary
Poppins’.Cafwyd unawd gan Alaw Davies
ac unawd chwythbrennau gan Enlli Parri
hefyd. Diolch i Miss Jones a Mrs Parri am
eu gwaith caled.
Newyddion staff
Rydym newydd benodi tair athrawes
newydd. Bydd Mrs Rebeca James, o
Bontarddulais, yn dysgu ym mlwyddyn 6.
Fe fydd Mrs Buddug Cole yn gweithio’n
rhan amser ym mis Medi ac yn rhannu’r
swydd gyda Mrs Meinir Williams.
Penodwyd Miss Anna EifionHughes, o
Bwllheli, a Miss Sioned Morris Jones o
Dregaron ar gyfer 2 swydd rhan amser yn
yr Adran Cam Sylfaen. Fe fydd Mrs
Tracey Rees yn nôl llawn amser yn y
Derbyn hefyd.
Priodasau Pwll Coch
Hoffwn ddymuno pob lwc a hapusrwydd i
ddwy athrawes o Bwll Coch a fu’n priodi
dros yr haf. Roedd Miss Catrin Hughes yn
priodi Robert Coulthard ac roedd Miss
Meinir Evans yn priodi Dewi Hughes.
Gyda thristwch rydym yn ffarwelio â Miss
Charlene Kotzyba.
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Marwolaethau
Yn dawel yn Holme Tower, Penarth, ar
y 6ed o Fedi, bu farw Derek Williams
yn 65 oed. Cafodd ei fagu yng
Nghricieth a graddiodd yn Rhydychen.
Bu’n cynhyrchu’r rhaglen newyddion
Heddiw ar y BBC, a bu’n Ddirprwy
Reolwr Rhaglenni S4C ac yna’n
Gyfarwyddwr Rhaglenni’r Sianel yn
1991. Yn 2000 cafodd ei benodi’n Brif
Weithredwr y Cyfrifiad yng Nghymru.
Cydymdeimlir ȃ Mair ei weddw a’r
plant yn eu colled. Bu’r angladd yng
Nghapel Minny Street ar y 14eg o Fedi
ac yn dilyn yn Amlosgfa’r Ddraenen yn
Llanisien.
Cydymdeimlad
Ar Fedi 18fed, yn dilyn brwydr ddewr
yn erbyn cancr y pancreas, bu farw
Justin Smith yn 42 oed, gŵr cariadus i
Shân Cothi, mab teyrngar i Gale Smith,
Dinas Powys, a brawd annwyl i
Branwen a Sarah.
Roedd Justin (Pepsi Tate) yn aelod
blaenllaw o'r band roc Tigertailz, ac
wrth ei waith, yn olygydd ac yn
gyfarwyddwr talentog dros ben.
Cynhaliwyd yr angladd yn Theatr y
Point, Bae Caerdydd ar ddydd Iau Medi
27ain. Cydymdeimlwn a Shân, y teulu,
ei gydweithwyr a'i ffrindiau lu.

Llywydd Newydd
Cylch Cinio
Cymraeg
Caerdydd
Ar ôl cyfnod o ddwy flynedd o dan
ofaleth Peter Gillard, bydd y Cylch yn
cyfarfod ar ddechrau tymor 200708 yng
nghwmni ein Llywydd newydd, Alun
Reynolds, nos Lun Hydref 15fed –
ychydig yn hwyrach nag sydd yn arferol
oherwydd ymrwymiadau eraill yn
Ffrainc! Y siaradwr gwadd fydd Robin
Gwyndaf, a byddwn yn cyfarfod yng
Ngwesty Churchills am 7.00 ar gyfer
bwyta am 7.30 yh.
Yna, bydd y Cylch yn cwrdd yn fisol,
ar y nos Lun cyntaf o bob mis o
Dachwedd hyd at Ebrill, gyda chyfarfod
olaf y tymor ar 12fed o Fai. Os am fwy
o fanylion cysyllter â Tony Couch ar
2075 3625 neu ajcouch@yahoo.co.uk.
Yn barod mae’r pwyllgor yng nghanol
gwneud trefniadau ar gyfer cynnal cinio
yn ys t od w yt h n os E i s t e dd fod
Genedlaethol Caerdydd 2008 – mwy o
fanylion yn hwyrach yn y tymor.

Beryl Hall
Os gwir y dywed
‘cas gwr na charo’r
wlad a’i mago’, yna
mae hiraeth pentref
mwyaf Cymru dros
un o’i phlant anwylaf
yn sylweddol iawn.
Er i Beryl a Myfi Mitchel ymwreiddio’n
ddwfn i gymdeithas Caerdydd, merched
y Rhos fu’r ddwy chwaer, ac yn
ladmeryddion pob rhinwedd a berthyn
i’r pentref diwylliedig hwnnw. Ym
marwolaeth Beryl Hall, mae cylch eang
o bobl yn rhannu’r golled ac yn bwrw eu
hiraeth amdani.
Bu dylanwad trigolion y Rhos yn
drwm arni, yn arbennig ei rhieni. Roedd
hefyd yn cyfeirio’n gyson at arweinwyr
y Bedyddwyr Albanaidd ac at y Parchg
Lewis Valentine, Penuel. Ceir llu o
hanesion amdani yng Ngholeg Prifysgol
Bangor, ac wrth ei bodd gyda’r
gwmnïaeth Anghydffurfiol Radicalaidd
Gymreig yno. Ar ôl graddio mewn
hanes aeth yn athrawes i Lerpwl a
Llangefni cyn derbyn swydd darlithydd
yng Ngholeg Normal, Bangor, gan
gynnwys dyletswyddau fel warden
hostel, ac yn ddiweddarach fel
darlithydd
addysg
yng Ngholeg
Hyfforddi Athrawon yng Nghyncoed
Caerdydd. Bu ei dylanwad yn drwm ar
genedlaethau o athrawon, ac edrydd
nifer
helaeth
ohonynt
air
o
werthfawrogiad am ei gofal a’i
hysbrydoliaeth iddynt. Cyfarfu â John
Hall yn fuan wedi cyrraedd Caerdydd, a
phriodwyd y ddau yn y Tabernacl,
Caerdydd, eglwys lle y bu yn amlwg ei
phresenoldeb a’i chyfraniad am bron i
hanner can mlynedd. Gwasanaethodd
fel diacon ac ysgrifenyddes, ynghyd â
llu o ddyletswyddau eraill yn ei thro.
Bu’n amlwg hefyd fel Ynad Heddwch,
ac yn ffyddlon i gymdeithasau Cymraeg
y brifddinas gan gynnwys Tŷ’r Cymry,
ac i lu o fudiadau dyngarol a
Christnogol.
Cofiwn am Beryl fel gwraig annwyl a
chymwynasgar a fwynheai adrodd
hanesion digrif a dwys. Roedd yn
gymeriad cryf a chadarn, yn lladmerydd
cyson i bob achos da a chyfiawn. Roedd
gan bawb air caredig i ddweud amdani,
a llwyddodd i gadw cyswllt agos gyda’i
chyfeillion ar hyd ei hoes. Mwynheai
pob gwedd ar ddiwylliant a bu’n driw
i’w chrefydd ar hyd ei hoes. Mawr yw
ein braint o’i hadnabod a mwy ein
diolch am ei chyfeillgarwch cyson a
diamod.
Denzil Ieuan John

‘T.J. mewn Dwy
Funud!’
(Ieuan Davies yn ‘Dweud ei ddweud’ ar
Radio Cymru: 3.10.1997)
Mae’n fis Hydre’ ac eisoes dechreuodd y
Cwrdde Diolch. Nos Fercher yn y Betws
r’odd ’na Gwrdd Diolchgarwch gwahanol.
Diolch am berson a wnaem.
Person
gwahanol. Gwahanol ei wisg a hyd yn
o’d ! A, thros yr hanner canrif dd’wetha,
dyna i chi gynhaeaf a gawsom ganddo. A’r
gwirionedd mewn siwt newydd.
Gwenith ag ynte i ddechre, o 1947 i chwe
deg tri, yn y Capel Newydd, Betws. Ie
newydd! Amhosib ei osgoi. Gwneud
‘popeth yn newydd’, ac mewn ffordd
newydd. Mynd a phartïon i Bafaria a’r Is
Almaen. Gorchfygu siom bersonol enbyd a
mentro mabwysiadu Rhys a Dafydd  dau o
ddau liw. Gwersylloedd Llanmadog a
Thresaith wedyn, a phontio cenhedloedd
bellach. Â’r fath hwyl i’r ifanc. Yna i
Aber a’r ‘Ydlan’ yn ŵr y Gair ac yn
arloeswr ‘Wythnos y Gair’. Gan roi’r Gair
hwnnw  ‘Y Ffordd Newydd’  mewn
gwisg newydd; a hau a hau yn heriol
broffwydol ar draws y wlad a’r gwledydd.
Cyfathrebu er creu cynghanedd fu’r diben
bob cam.
Ergyd bersonol enbyd arall. Ond i’r
fei’n fuan da’th Eirlys. ‘Blodyn’ arall i
harddu’i ymdaith; ac Esyllt hithau 
cannwyll ei lygad  yn cwblhau’r drindod.
Mentro o Lwynpiod a Llanddewi wledig i’r
ddinas ddyrys i helpu dioddefwyr dirifedi
effeithiau ‘Alcohol a Chyffuriau eraill’.
Addysgu mewn ysgol a choleg; cynghori a
chyfarwyddo mewn carchar. Gan fod yn
ffrind pechadur yn enw’i Fistyr.
Yna’n weinidog GwaelodyGarth. A
geni newydd ym Methl’em ’to a phopeth
‘yn tyfu dan o dan ei law.’ Ie’r llaw honno
fu’n hau’n ddibaid.
Mewn ysgrif a
myfyrdod, mewn llythyr a llyfr  dros ugain
ohonynt  a’r Gair, drwy’r geiriau, yn
cyrraedd bob cynnig.
Ac â’i lais hefyd. O bulpud fan hyn a
llwyfan fan draw; ac mewn seiat a sgwrs,yn
ogystal.A beth am ei ddarllediadau
mynych? Cyhoeddi’r gwir; mynegu’i farn,
rhannu profiad a ‘Dweud ei ddweud’. A
hynny bob amser yn ddiflewyn ar dafod ac
yn gyrhaeddgar gofiadwy. Y cyfan i’n
hysgwyd o’n rhigolau, a’n codi drachefn yn
enw ‘Awdur a Pherffeithydd Ffydd.
Soniodd Blair yr wythnos hon am ‘oes o
roi’. Rhoi oes i’r ‘byd a’r betws’ wna’th
T.J. Ac mae’n dal wrthi!
‘Wedi’r hau a’r tristau
Daw y dydd o lawenhau’.
Diolch iddo. Ac IDDO!
(Ganwyd T.J. Davies yn Sarnau Fawr,
LlanfihangelyCreuddyn, Sir Aberteifi yn
1919. Bu farw eleni  Haf 2007.)
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Brawdgarwch CymruArmenia

COLOFN
CF1
“Dw’isho mynd â chi”;
geiriau Eilir ryw gwta
bythefnos cyn Gŵyl Fawr
Aberteifi. ‘Roedd y bos
wedi dweud, felly dyma
fynd ati i ymarfer rhaglen
Priodas Eilir OwenGriffiths
ar gyfer cystadleuaeth Côr
a Leah Jones
I e u en ct i d yr
Ŵ yl .
‘Roedden ni’n ymwybodol
iawn fod gennym ni gystadleuaeth gref, gan fod Ysgol Gerdd
Ceredigion yn canu yn ein herbyn.
Ond yn lwcus iawn, bythefnos yn ddiweddarach, cawsom ein
gwobrwyo gyda’r wobr gyntaf, mewn cystadleuaeth agos iawn.
Yna, aethom ymlaen i gystadlu am wobr Côr yr Ŵyl. Côr
Cytgan enillodd y wobr honno, a llongyfarchiadau mawr iddyn
nhw. Cafodd Eilir ei wobrwyo gyda thlws arweinydd gorau’r
Ŵyl. Llongyfarchiadau Eilir!
Yna, ddechrau’r mis, fe fu’r côr yn cystadlu yn yr Eisteddfod.
Buom yn ddigon ffodus i ennill y wobr gyntaf yn y
gystadleuaeth Côr Cymysg i unrhyw nifer dros ugain. Mae
Eilir, ers tua thair blynedd bellach wedi gaddo prynu hufen iâ i
holl aelodau’r côr ar y maes . . . dwi’n siŵr mai flwyddyn nesa’
fydd y flwyddyn!
Yn ogystal â dathlu llwyddiannau’r côr, mae gan ein
haelodau resymau eraill i ddathlu dros yr wythnosau nesaf. Ar
y 18fed o fis Awst priododd Elin a John. Pob hapusrwydd i
chi’ch dau a Caitlin i’r dyfodol. Yna ar y 1af o fis Medi
priododd Leah ac Eilir yn Eglwys Gadeririol Llandaf. Ein
dymuniadau gorau am bob dedwyddwch i chi.
Mae’r côr yn ymarfer bob nos Lun yn Eglwys Dewi Sant am
7.00 o’r gloch. Byddwn yn dechrau ar ein hymarferion tuag at
yr Ŵyl Cerdd Dant, a’n prosiect Nadolig sef ‘Teilwng yw’r
Oen’. Croeso cynnes iawn i bawb, yn enwedig aelodau
newydd! Cysylltwch â ni ar :aelwydcf1@yahoo.co.uk / neu
ewch draw i’n gwefan sef: www.aelwydcf1.com

Aelwyd CF1
Ymunwch â ni!
Ymarferion bob nos Lun am 7.00y.h
yn Eglwys Dewi Sant
St Andrews Crescent, Cathays
Croeso cynnes i bawb!
Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd yr aelwyd yn:
Cystadlu:
. . . yn yr Ŵyl Gerdd Dant, Eisteddfod Yr Urdd, Yr
Eisteddfod Genedlaethol a mwy . .
Cymdeithasu:
. . . yng Nghaerdydd a thu hwnt . . .
Perfformio:
. . . Ledled Cymru, yn Llundain ac America . . .
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar:
aelwydcf1@yaho.co.uk

"Ti fwyn Gymru Gristionogol
Dros yr iawn bob amser gaed
Cod dy lais at Dduw a dynion
Dros Armenia yn ei gwaed"
Gwyndud 1896

Annwyl gyfeillion
Mae'n bleser gennyf estyn gwahoddiad i ddigwyddiad unigryw
yn y Deml Heddwch ar ddydd sadwrn, y 3ydd o Dachwedd.
Am 1.00 p.m. bydd cofeb i Hilladdiad yr Armeniaid yn cael
ei dadorchuddio o flaen y Deml. Bydd ar ffurf Croes Geltaidd
hardd gyda geiriau mewn Cymraeg,Armeneg a Saesneg arni.
Talwyd amdani gan y gymuned Armenaidd yng Nghymru
mewn gwerthfawrogiad o'n cynrychiolwyr a fu ar flaen y gad
yn cydnabod gwirionedd Hilladdiad 1915. Roedd Aelodau’r
Cynulliad wedi arwyddo'r datganiad o farn ar Armenia yn
2002, a mwyafrif yr Aelodau Seneddol Cymreig wedi arwyddo
datganiad cyffelyb (EDM) yn 2006 a 2007. Hefyd bu i Rhodri
Morgan gydnabod yr Hilladdiad ar 24ain Ebrill 2001 yn y
Deml Heddwch, Cyngor Gwynedd drwy bleidlais unfrydol ym
Mawrth 2004 a Chyngor Caerdydd ar ddydd yr Holocost 2005.
I ddilyn bydd cyfarfod a cherddoriaeth Armenaidd a
Chymreig a buffet yn y Deml. Disgwyliwn Armeniaid o bob
rhan o Brydain deithio i'r achlysur
Mae eich presenoldeb yn hynod o bwysig i ni, gan fod hon
yn esiampl o Gymru yn torri ei chwys ei hun ar fater o
bwysigrwydd rhyngwladol.
Mae diagram o'r gofeb ar wefan Cymdeithas Cyfeillgarwch
CymruArmenia www.armeniawales.org
Yn ddiffuant, Eilian Williams

Swyddog Treftadaeth y Gymraeg yng Nghaerdydd
(Rhan Amser)
£24,000 Pro rata + Pensiwn
20 awr yr wythnos
Swydd i gychwyn 19eg Dachwedd 2007
Swyddog Gweithgareddau Plant (Llawn Amser)
£18,000  £21,000 + Pensiwn (yn ddibynnol ar brofiad)
37.5 awr yr wythnos
Swydd i gychwyn 7fed Ionawr 2008
Mae trwydded gyrru gyfredol a sgiliau dwyieithog yn
hanfodol.
Bydd unrhyw benodiadau i’r swyddi uchod yn dibynnu ar
archwiliad boddhaol o'r cofnod troseddol.
Am wybodaeth pellach cysylltwch â Sian Lewis, Menter
Caerdydd; (02920) 565658 neu
SianLewis@MenterCaerdydd.org
Dyddiad cau 10fed Hydref 2007
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A
wyddoch chi…?

CROESAIR Rhif 78 gan Rhian Williams
1

2

3

4

4

5

6

7

8

8

Yn 1911, gyda 5,000 o’r trigolion wedi’u
geni mewn gwledydd estron, roedd
Caerdydd yn ail i Lundain yn unig yng
nghyfartaledd ei mewnfudwyr tramor. Yn
eu plith yr oedd Caribïaid, Affricaniaid,
Chineaid ac Indiaid gan sicrhau bod yn
ardal y dociau (Trebute neu Tiger Bay)
amrywiaeth gyfoethog o bobloedd.
Ymysg y rhain yr oedd lefel unigryw o
uchel  mewn cymhariaeth â gweddill
Prydain  o ryngbriodi rhwng
mewnfudwyr gwrywaidd a menywod
lleol. Roedd Trebute yn gartref i
gynrychiolwyr tua 57 o wahanol
genhedloedd; yno gellid ‘gweld y byd
mewn milltir sgwâr’, chwedl yr hanesydd
lleol, Neil Sinclair.
Mae Gwyddoniadur Cymru yr Academi
Gymreig yn waith diffiniol a
chynhwysfawr sydd, yn ôl rhai’r llyfr
pwysicaf yn y Gymraeg ers y Beibl
Cymraeg yn 1588. Heb os, hwn fydd un
o’r llyfrau mwyaf gwerthfawr i’w
gyhoeddi yn hanes Cymru. Mae’r
cyhoeddiad hwn yn brosiect ar y cyd
rhwng Gwasg Prifysgol Cymru a’r
Academi, ac fe’i ariennir yn rhannol gan
Gyngor y Celfyddydau a’r Loteri
Genedlaethol. Mae tîm ymchwil y llyfr
yn cynnwys pedwar o academyddion
amlycaf Cymru: Dr John Davies, Menna
Baines, Nigel Jenkins a Peredur I. Lynch.
D yw ed od d
Ashley
D ra ke,
Cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru,
“Mae wedi cymryd degawd i dîm
golygyddol nodedig a channoedd o
gyfranwyr grynhoi’r archwiliad manwl
hwn. Mae’n llyfr llawn ffeithiau a
ffigyrau am lefydd a phobl, cyraeddiadau
a gwobrau, treialon a thrallodau.”
Bydd fersiynau Cymraeg a Saesneg o’r
cyhoeddiad ar werth am bris o £60 o fis
Tachwedd ymlaen. Cynigir gostyngiad yn
y pris i £50 gyda phostio am ddim o fewn
y DU, i’r sawl sydd yn archebu o flaen
l l a w n
d r w y ’ r
w e fa n
www.gwyddoniadurcymru.com, neu
drw y ffoni o llinell Ar chebu
Gwyddoniadur Gwasg Prifysgol Cymru
ar 029 2055 7451.

Cyflwyno Achos Ysbyty Plant
i'r Cynulliad
Cyflwynodd deisebwyr sy'n annog
cwblhau Ysbyty Plant Cymru eu hachos
i'r Cynulliad ar 20fed Medi. Cwrddodd
Aelodau Cynulliad Plaid, Chris Franks a
Leanne Wood, â'r ymgyrchwyr cyn eu
cyflwyniad i'r pwyllgor deisebau.
Cwblhawyd cam un o'r Ysbyty Plant yn
2005, ond mae oedi wedi bod ar ail gam
y prosiect.
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Atebion i:
22, Heol
Cae Rhys,
Rhiwbeina,
Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd
erbyn
20 Hydref
2007.

19
22

21

24

23

25

Ar Draws
1. Ai hon yw gwlad y blawd a’r gwartheg?
(6)
5. Arwydd nad Mai stormus fydd (6)
9. Preswylfa  rhan o ‘igloo’ mewn tre’ (6)
10. Mae’r sêr yn cefnu ar awr flin yr un
ddewr (6)
11. Dim gŵr yn y ffwrn (4)
12 Carem arf i’w ddefnyddio’n anghywir (8)
14 Mewn sicrach enaid mae gweld craith (6)
16 ‘____ ein herfyniadau prudd,
Am brofi o’th rad yn llawn’ (J.J) (6)
19 ‘Rhagluniaeth ____ __ ___
Mor rhyfedd yw. (D.C) (4,1,3)
21. Israeliad yn troi o weddi (4)

Codi arian i’r Eisteddfod
Gen. yng Nghaerdydd?
Angen cyngor ar drefnu
ac ar logi offer?
Felly,

Gwasanaethau 007
amdani !
PROFIAD HELAETH
YN Y MAES
OFFER SAIN A GOLEUO
DISGOS A TWMPATHAU

Cysylltwch a Ceri ar
07774 816209
029 20621634
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr a thu hwnt

22 ‘O! Arglwydd, cofia blant ein gwlad.
‘N ôl ____ cartref, mam a thad (H.E.L)
(6)
23. Mynd i’r ardd i dorri pwysi
Pasio’r ___, pasio’r lili. (Tradd) (6)
24 ‘Ceir gweld pwy sydd â ____
A phwy sydd heb y gwir (J.T.) (6)
25 Mae’n anodd i’n wneud sglodion (6)
I Lawr
2. Cablwr yw ysgolfeistr gwlyb! (7)
3. Megan druan a’i thras gwahanol (7)
4. A glywir acen Byron yma? (9)
6. A oes cors mewn cwm o’r fath? (5)
7. Yr amlaf a dry’n wahanol (7)
8. Ydi stŵr yn creu dinistr? (7)
13 ‘Tu ôl i’r dorth mae’r blawd;
Tu ôl i’r blawd ___’_ ____’ (Nantlais)
(3’1,5)
14. Cyfyngedig yw’r pwdin ‘sago’ sydd
gerllaw. (7)
15. Gwamal yw dala naw dwl (7)
17. Cael yr ewyllys i ddofi gŵr gwyllt (7)
18. Ymdrechu a cheisio mynegi dim (7)
20. A all y byr er enghraifft godi’r castell
hwn? (1,4)

Atebion Croesair Rhif 77
Ar draws: 1 caseg. 4 cadw. 8 gwrtaith. 9
Egino. 10 oren. 11 gwrthdaro. 13 Llygaid. 14
dyweddi. 16 Porthgain. 17 Ehud. 20 Y maen.
21 Achwynwr. 22 Lloer. 23 Conwy.
I Lawr: 1 Cogio. 2 Serch ei gariad. 3 gwall.
4 Cythlwng. 5 Dieithryn. 6 Ni ddaw ei
hunain. 7 Coroni. 12 Disgyno. 13 Llipryn. 15
Diwair. 18 Dirwy. 19 Pwnc.
Derbyniwyd 10 ymgais a 9 ohonynt yn
hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr i
Elisabeth Reynolds, Erw Hir, Caerfyrddin.
Cafwyd yr atebion cywir eraill gan Gwilym
H Edwards, Heledd Hall, Gwenda Hopkins,
D Gwyn Jones, Juli Paschalis, Dilys
PritchardJones, Buddug Roberts, Huana
Simpson a James Wiegold.
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Calendr y Dinesydd
Llun, 8 Hydref
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Gwibdaith
i’r Llyfrgell Genedlaethol. Yn gadael capel
Bethany am 9.00am.
Gwener, 12 Hydref 2007
Ocsiwn Salem 2007 am 7.30pm yn Stiwt
Llandaf, Stryd Fawr, Llandaf. Dewch i
gefnogi noson i godi arian at apêl estyniad
Capel Salem. Adloniant gan ‘Nos Sadwrn
Bach’ a chyfle i geisio am nifer o eitemau
prin a gwerthfawr. Am ragor o wybodaeth
neu os am gynnig eitem ar gyfer yr ocsiwn:
ocsiwnsalem@hotmail.co.uk neu Rhys:
07813788609.
Sadwrn, 13 Hydref
Twmpath Cymdeithas Gwenynen Gwent yng
Nghanolfan Priordy y Fenni Tocynnau: £12
o Abergavenny Music 01873 853394, neu ar
lein www.gwenynengwent.org.uk
Llun, 15 Hydref
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Cymdeithasau Gwyddonol yng Nghymru’r
19fed Ganrif’ gan Iwan Rhys Morus
(Prifysgol Aberystwyth). Yn Ystafell G77
ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Llun, 15 Hydref
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills am 7.30pm. Siaradwr
gwadd: Robin Gwyndaf. Manylion pellach
gan Tony Couch (02920753625 neu
ajcouch@yahoo.co.uk).
Mercher, 17 Hydref
Gwasanaeth, Ffair a Noson Goffi
Cymdeithas y Beibl yn Eglwys Park End am
7.00pm.
Gwener, 19 Hydref
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Dr R. Brinley
Jones, Llywydd y Llyfrgell Genedlaethol, yn
sgwrsio ar y testun ‘Canmlwyddiant
Llyfrgell Genedlaethol Cymru’, yn Ystafell
0.31, Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cynabyddir nawdd yr Academi. Croeso
cynnes i aelodau newydd.
Gwener, 19 Hydref
Cylch Cadwgan. Cennard Davies yn siarad
ar y testun, ‘Reid rownd y Rhondda’, ar
Gampws Cymuned Gartholwg, Pentre’r
Eglwys am 8pm.
Sadwrn, 20 Hydref
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Sgwrs gan
Lynne Davies ar yr emynydd, Dafydd Jones
o Gaeo. Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 24 Hydref
Cyfarfod Blynyddol Menter Caerdydd, yng
Nghlwb y Cameo, Stryd Pontcanna, am
7.30pm.
Llun, 5 Tachwedd
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills am 7.30pm. Manylion
pellach gan Tony Couch (02920753625
neu ajcouch@yahoo.co.uk).
Mercher, 7 Tachwedd
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
Anthony Evans, yr artist o’r Eglwys

Newydd, yn siarad am ei waith. Yn festri
Capel y Methodistiaid Saesneg, Windsor
Road, Radur, am 7.30pm.
Gwener, 9 Tachwedd
Cinio Carnhuanawc yng Ngwesty Churchills,
7.00pm ar gyfer 7.30pm. Siaradwraig wadd:
Caryl Parry Jones. Manylion pellach gan
Nans Couch (02920753625)
Gwener, 9 Tachwedd
Perfformiad o sioe Eddie Ladd, ‘Cof y
Corff’, yn Theatr Sherman am
7.30pm.Tocynnau: 02920646900.
Iau, 15 Tachwedd
Cylch Cinio Merched Caerdydd yng Nghlwb
Golff Radur am 7.30pm. Siaradwr gwadd:
John Watkin. Manylion pellach: 0292084
3275.
Gwener, 16 Tachwedd
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Jones & Jones:
Cerddi Cadair a Choron yr Wyddgrug’: Y
Prifeirdd T. James Jones a Tudur Dylan
Jones yn trafod eu cerddi arobryn, yn
Ystafell 0.31, Adeilad y Dyniaethau, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am
7.00pm. Cynabyddir nawdd yr Academi.
Gwener, 16 Tachwedd
Cylch Cadwgan. Dr Christine James yn
siarad ar y testun, ‘Golwg ar waith yr
awdur’, ar Gampws Cymuned Gartholwg,
Pentre’r Eglwys. am 8.00pm.
Llun, 19 Tachwedd
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Olrhain ein dealltwriaeth o’r bydysawd:
Ydyn ni’n deall mwy na’n cyndeidiau?’ gan
Rhodri Evans (Prifysgol Morgannwg). Yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, am 7.30pm. Croeso i bawb.
Llun, 19 Tachwedd
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
nghwmn’r Athro Sioned Davies, yng nghapel
Bethany am 7.30pm.
Iau, 22 Tachwedd
Noson lansio'r arddangosfa ‘Gair o Gelf’:
arddangosfa o waith beirdd ac artistiaid
blaenllaw, a fydd i’w gweld yng Nghanolfan
Mileniwm Cymru rhwng 15 Tachwedd 2007
a 6 Ionawr 208. Fe’i trefnir gan Bwyllgor
Apêl Cyncoed, Penylan, Llanedern, Y
Rhath, Pentwyn a Phontprennau Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd 2008.
Gwener, 23 Tachwedd
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Cwis
Cenedlaethol Merched y Wawr. Yn ‘Old
Church Rooms’, Radur, 7.30pm.
Sadwrn, 24 Tachwedd
Cynhelir Seithfed Gynhadledd Flynyddol
Canolfan Uwchefrydiadau Cymry America
rhwng 10.15am a 4.00 pm. Y thema’r yw ‘Y
Cymry a Brodorion America’. Siaradwyr:
Hywel M. Davies, Jerry Hunter, Geraldine
Lublin, Gethin Matthews, Fernanda
Peñaloza, Siwan Rosser. Lleoliad: Ystafell
0.31, Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd. Manylion
pellach: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol
Caerd ydd (02 9 2087 4843 ; eb ost :
c ymr a e g@ ca e rd yd d . a c.u k ; gwe fa n :
www.caerdydd.ac.uk/cymraeg/).
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr
E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 029
20628754; ebost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
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Calendr yr Eisteddfod
Gwener, 12 Hydref
Noson yng nghwmni T James Jones a
Gareth Bonello am 8 o’r gloch yn Ysgol
Glantaf. ₤5 wrth y drws. Pwyllgor Apêl Yr
Eglwys Newydd ac Ystum Taf
Sadwrn, 13 Hydref
Taith gerdded ar hyd Llwybr Nantfawr, dan
arweiniad John Albert Evans. Cyfarfod am
10.30am wrth y Cloc ym Mharc y Rhath.
Trefnwyd gan Bwyllgor Apêl Llysfaen, Y
Ddraenen a Rhydri
Gwener, 19 Hydref
Cyngerdd yn Ysgol y Wern yng nghwmni
Côr Meibion Taf, Côr Plant y Wern a Daniel
Phillips. Tocynnau: £5 i oedolion; £2.50 i
blant. Trefnwyd gan Bwyllgor Apêl Llys
faen, Y Ddraenen a Rhydri.
Sul, 4 Tachwedd
Pwyllgor Apêl Parc y Rhath, Y Mynydd
Bychan, Llwynfedw, Gabalfa, a Cathays 
Noson o Adloniant yng nghwmni Aelwyd
Waun Ddyfal, , am 8.00 o'r gloch yng
Nghapel Minny Street. Tocynnau £5.00.
Iau, 8 Tachwedd 8pm
Sioe Ffasiynau – Kiros am 7.30yh yng
Nghlwb Golff Radyr. Tocynnau £10.00
Sadwrn 10 Tachwedd
Taith Bws CAERFADDON. Gadael 8.30
a.m. ‘Nôl 7.00 p.m. Tocyn £12.00
Oddi wrth: Carol 07836549145
Sul, 18 Tachwedd
‘Meseia i Bawb’. Unawdwyr o Academi
Llais Ryngwladol Caerdydd yng Nghapel y
Tabernacl yr Aes. Ymarfer 2.00yp. Cyngerdd
7.30yh.
Gwener, 23 Tachwedd
Caryl a’r Band yn Ysgol Melin Gruffydd am
8yh. Tocynnau £10.00 ar gael yn Siop y
Felin – 02920692999 neu drwy Swyddfa
Menter Caerdydd 02920565658. Pwyllgor
Apêl Yr Eglwys Newydd ac Ystum Taf
Sadwrn, 24 Tachwedd
Noson o adloniant yng nghwmni ‘Mynediad
am Ddim’ yn Neuadd y Pentref, Rhiwbina.
Trefnwyd gan Bwyllgor Apêl Llysfaen, Y
Ddraenen a Rhydri
Tachwedd 30
Carol, Cerdd a Chân yn Eglwys Gadeiriol
Llandaf am 7.30pm.

CÔR Y DATHLU – 30
GLANTAF (1978 – 2008)
CYNGERDD – 1 AWST 2008
Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol
Rydym yn chwilio am aelodau ar gyfer y Côr
uchod – yn gynddisgyblion neu rhieni.
Croeso Mawr i chi!
Bydd Cor y dathlu yn cwrdd yn fisol yn
Neuadd Ysgol Glantaf, Ystum Taf am 7pm
ar y nosweithiau Mawrth canlynol;
Tachwedd 20. Rhagfyr 18. Ionawr 8.
Chwefror 5. Mawrth 18. Ebrill 8. Mai 13.
Mehefin 24. Gorffennaf 15
Bydd y repertoire yn ysgafn ei naws e.e
caneuon cyfoes a baledi Cymreig, caneuon
o’r sioeau.
Os am sgwrs pellach cysylltwch Delyth Lloyd
02920 254468
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Amdani Amigos!

Eleni oedd tymor cyntaf tîm pêl feddal
yr Amigos ar ôl ffurfio ers 3 mis. Ar ôl
dechrau sigledig i’r tymor, mwynhaodd
tîm pêlfeddal yr Amigos ddiweddglo
llwyddiannus drwy ennill gem gyffrous
yn erbyn yr Hot Shots.
Mae’r tîm yn cynnwys aelodau staff y
BBC, y Cynulliad a StrataMatrix, ac yn
cael ei gapteinio gan Nerys Wyn Davies
a Neil Chiplen. Er gwaethaf y
canlyniadau gwael yn dilyn y gemau
agoriadol, mwynhaodd y tîm chwarae
bob nos Fercher yng nghaeau Llandaf o
dan anogaeth y capteiniaid. Er i’r tîm
ddod yn drydydd allan o bedwar yng
Nghynghrair Haf Pêlfeddal Caerdydd,

ISSN 13627546

Pêldroedwyr y dyfodol

byddant yn cael eu cofio am un foment
fythgofiadwy.
Trystan ab Ifan oedd seren y foment.
Ar y batiad olaf i’r Hot Shots, roedd y
ddau dîm bron iawn yn gyfartal gyda
sgôr o 79 i’r Amigos. Llwyddodd
Trystan i ddal y bel cyn dal allan dau
aelod arall o’r tîm ar y cae. Enillodd yr
Amigos a nododd un o wylwyr y gêm
nad oedd y fath beth erioed wedi
digwydd yn hanes pêlfeddal y
brifddinas. Aeth pawb i’r Mochyn Du
am farbiciw yn dilyn y gêm i ddathlu eu
llwyddiant anghyffredin tan oriau man y
bore.
Oes oes gennych ddiddordeb mewn

Tîm newydd dan 8 oed yr Urdd,
Caerdydd.
Mae gan yr Urdd 9 o dimau sydd yn
chwarae yn wythnosol yng Nghynghrair
Caerdydd.
Am rhagor o wybodaeth am yr Urdd 
www.Urdd.org.
Dymuniadau gorau i James Williams
sydd wedi symud o’i swydd gyda’r Urdd
yng Nghaerdydd i Wersyll Llangrannog
a chroeso i Geraint Scott.
cymryd rhan yn nhymor haf nesaf pêl
feddal, cysylltwch â Cardiff Softball
Association.

Atodiad
Ysgol
wr
Plasma
Hydref 2007

dion
Newyd
Arferol
n
T u me w
www.dinesydd.com

P a pur Br o Din as C aer d yd d a’ r Cyl ch

Rhif 322

Penblwydd Hapus
Plasmawr
10 mlwydd oed
eleni . . .
DATHLU DENG MLWYDDIANT
YSGOL PLASMAWR
‘Ond dyw amser yn hedfan!’
Idiom gyffredin i bob un ohonom, ond un sy’n arbennig o berthnasol i ni
a fu’n rhan o gynllun cyffrous sefydlu Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.
Wrth gychwyn ar ein degfed blwyddyn d’yw nifer ohonom a fu yma ers
y dechrau yn methu credu ein bod ar fin dathlu’r deng mlwyddiant!
Agorodd yr ysgol ym Medi 1998 gyda 351 disgybl ym mlynyddoedd
7,8 a 9 a 30 o athrawon ifanc ac egniol! Mae’r ysgol yn dal i dyfu ac eleni
mae poblogaeth yr ysgol yn cynnwys 860 disgybl a staff o 75. Bellach
mae’r staff ychydig yn hŷn! Ond mae’r egni a’r brwdfrydedd yn parhau.
Mae dalgylch yr ysgol yn un eang a chymysg, gwasanaethir rhannau
gorllewinol y ddinas o Trebiwt yn y de i Creigiau a Phentyrch yn y
Gogledd. Mae’r trawsdoriad eang o gefndiroedd yn unigryw i Ysgol
Plasmawr ac yn reswm pwysig pam bod cynhwysiant cymdeithasol yn
uchel iawn ar agenda’r ysgol.
Sefydlwyd yr ysgol ar sylfaen gadarn o werthoedd sydd yr un mor
addas heddiw, cyfeirir atynt yn aml er mwyn atgoffa’r staff a’r
disgyblion o’r llwybr y mae’r ysgol am ei dilyn. Cyn ymgymryd ag
unrhyw brosiect newydd f’ei asesir yn erbyn y gwerthoedd hyn:
‘Prif nod Plasmawr yw sefydlu cymuned weithgar sy’n seiliedig ar barch, a
honno’n gymuned Gymraeg ei hiaith a’i diwylliant, yn ddisgybledig ei
hymarweddiad, yn eangfrydig ei gorwelion, yn dechnolegol o ran ei sgiliau
ac yn gymuned sy’n rhoi gwerth cyfartal ar bob aelod ohoni.’
Mae’r modd y mae’r ysgol wedi tyfu a datblygu dros y deng mlynedd
diwethaf yn deyrnged i ymroddiad ac ymdrechion diflino y Corff
Llywodraethol o dan arweiniad Mr Dan Roberts, Geraint Rees y
Pennaeth, holl staff yr ysgol, y disgyblion a’u rhieni. Hoffwn ddiolch yn
arbennig i bawb arall a gyfranodd i wneud Ysgol Plasmawr yn un o
ysgolion mwyaf llwyddiannus yr Awdurdod. Edrychwn ymlaen at her y
ddegawd nesaf.
Mr John Hayes, Pennaeth Dros Dro

Croesawu y Tywysog Seeiso, Llysgenad Lesotho
i’r Deyrnas Unedig a Dr Carl Klaus ar
Ddiwrnod Aids Bŷdeang y llynedd

‘

Dwi wedi cael cyfle i ddysgu pethau
newydd a mynd ar llawer o deithiau
diddorol, fel Belarus, Krakow, Yr
Eidal a llawer mwy! Roedd mynd i
Langrannog a Glanllyn yn gyffrous
iawn. Dwi wedi mwynhau y
blynyddoedd yma yn fawr.
Shanice Flowers, bl 11

’
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Gair gan Mrs Siriol Burford  Pennaeth Cynorthwyol
Rwyf yn falch iawn i fod yn ran o gymuned sydd yn datblygu ac yn ffynnu.
Dros y blynyddoedd rydym fel ysgol wedi ceisio creu awyrgylch
addysgiadol a chymdeithasol sydd yn ennyn y gorau o’n plant. Rhoddwyd
llawer o sylw dros y blynyddoedd at roi cyfleoedd newydd a diddorol, ac i
sicrhau bod pob un o’n disgyblion yn cael yr un cyfleoedd. Petawn yn
rhestru’r cyfleoedd yma, byddai angen cannoedd o dudalennau yn Y
Dinesydd. Mae’r lluniau a’r gweithgareddau a welir ar y tudalennau yma
yn adlewyrchiad bach o’r hyn sy’n cael ei gynnig mewn gwirionedd. Os
ydych am ein cynorthwyo i roi cyfleoedd i’n plant yn y dyfodol rhowch
alwad i ni. Rydym yn awyddus iawn i weld yr ysgol yn byrlymu dros y
blynyddoedd nesaf.

‘

‘Mae Plasmawr yn cŵl iawn!
Rydym wedi mwynhau gwersi
yn yr ysgol a chyfarfod llawer
o ffrindiau newydd.’
Cherie Green, bl 11

’

Chweched dosbarth yr ysgol

Er mwyn dathlu ein dengmlwyddiant ceir nifer o weithgareddau
cyffrous. Rhestrir nifer ohonynt yma:

CALENDR DIGWYDDIADAU
28/9/07 : Cwis Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Plasmawr
7/11/07 – 9/11/07 : Cynhyrchiad Jiwdas
30/11/07 : Ffair Nadolig
7/12/07 : Cyngerdd Neuadd Dewi Sant gydag ysgolion Glantaf a’r Fro
18/12/07 : Gwasanaeth Nadolig – eglwys St. Catherine’s, Canton
25/1/08 : Dawns Santes Dwynwen – Clwb Rhwyfo Llandaf
26/4/08 : Sêl cist car
29/4/08 – 1/5/08 : Cynhyrchiad Joseff
20/6/08 : Dawns yr haf. Lleoliad i’w gadarnhau
28/6/08 : Cinio staff presennol a gorffennol – Clwb Rhwyfo Llandaf
a llawer mwy!!!
Os ydych yn gynddisgybl a wnewch chi ebostio
sian@plasmawr.cardiff.sch.uk er ,mwyn trefnu digwyddiadau dathlu.
Gobeithiwn eich gweld yn yr Eisteddfod!

Gair gan Mrs Meinir Rees
 Dirprwy Bennaeth Dros Dro
Bu’n bennod hynod o gyffrous i mi yn fy ngyrfa, cael y
cyfle i fynd ati gyda chriw anhygoel o staff i sefydlu’r ail
Ysgol Uwchradd Gymraeg yn y Ddinas. Cefais i’r sialens,
pan agorodd Plasmawr ei drysau ym Medi 1998, i sicrhau
bod yna ddarpariaeth addas l ar gyfer disgyblion ag
anghenion dysgu ychwanegol.
Dros y blynyddoedd mae’r tŵf yn ein staff cynorthwyol
wedi sicrhau bod y ffordd ymlaen wedi bod yn un hwylus
a llwyddiannus. Mae’r cynorthwywyr yn dîm o bobl sydd
â chyfraniad gwych, nid yn unig i unigolion neu grwpiau
o blant sydd yn eu gofal ond hefyd i’r ysgol gyfan.
Yr hyn sydd wedi rhoi’r pleser mwyaf i mi yw ymroddiad
amhrisiadwy’r staff a’u hymdrechion diflino i gydweithio
gyda’r ysgolion cynradd, y disgyblion, y rhieni, y
llywodraethwyr, y gwirfoddolwyr a’r asiantaethau allanol
i sicrhau llwyddiant i’r unigolion yn eu gofal.
Mae wedi bod yn fraint i adnabod, dros y ddegawd, criw
penodol o ddisgyblion a’u teuluoedd a hefyd criw o
wirfoddolwyr o’r gymuned sydd wedi cyfrannu’n
anhygoel i fywyd yr ysgol.
Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi mynd ati i wireddu ein
breuddwyd. Mae Ysgol Plasmawr bellach yn cael ei
chydnabod fel ysgol hollol gynhwysol. Yr her a’r sialens
fydd i barhau i ddatblygu ymhellach yn y ddegawd nesaf.

Mae’r Chweched Dosbarth, o dan arweiniad Mr
Mathew Evans, wedi casglu llawer o arian ar
gyfer gwahanol elusennau dros y blynyddoedd
diwethaf.
Dyma lun o Emyr John a Mirain Dafydd yn
cyflwyno siec o £1,100 i Gymorth Cristnogol, sef
y swm a gasglwyd llynedd i elusen y 6ed: Apêl
plant i filwyr yn Uganda.
Diolchodd Robin
Samuel, o Gymorth Cristnogol i'r 6ed am eu holl
waith! Ar y Cwrs Anwytho FIS Medi eleni daeth y
grŵp Frizbee i ddiddanu'r 6ed yng Nghlwb Y
Bont, Pontypridd i ddathlu canlyniadau TGAU a
Safon Uwch ardderchog!

Cymdeithas Rhieni ac
Athrawon Plasmawr

M e n t o r i a i d
Academaidd Plasmawr
(MAPs)

Hoffwn ddiolch i bob rhiant
sydd wedi ein cefnogi dros y
bl ynyddoe dd
di wet haf .
Rydym wedi codi miloedd o
bunnoedd er mwyn prynu
bysiau mini, cyfrifiaduron a
llu o bethau eraill. Heb eich
cefnogaeth byddai’r ysgol yn
dlotach o lawer.

Disgyblion o flwyddyn 9 yw’r
mentoriaid sydd wedi derbyn
hyfforddiant ar sut mae trafod gwaith
academaidd gyda disgyblion iau a sut
i gynnig sylwadau positif i wella
gwaith. Yn ystod y cyfnod cofrestru,
amser egwyl a chinio mae ganddynt
nifer o ddyletswyddau pwysig.

Cynlluniau
Darllen a Rhifedd
Yn yr ysgol ceir Cynlluniau
Darllen Cymraeg, Saesneg a
Rhifedd. Mae’r disgyblion ar
y Cynlluniau yn cael cymorth
gan ddisgyblion hŷn yr ysgol
ac maent yn llwyddiannus
iawn.

Mwynhau ar y daith fowlio i
ddisgyblion y cynlluniau
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Gair gan Geraint Rees  Pennaeth
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Cynghorwyr Cam
Cyntaf (CCCs)

Rwy'n siwr bod y degawdau'n pasio'n gyflymach y dyddiau hyn! Bu'r
ddegawd ddiwethaf yn gyfnod o newid anhygoel yn y cornel bach hwn o'r
Tyllgoed, ond hefyd yn ddegawd o gysondeb.
Y newidiadau? Yr amlycaf yw i'r ysgol fach ddechreuodd yn 1998 dyfu i
fod yn gymuned gymysg sy'n dathlu'r gorau o fywyd Caerdydd a Chymru.
Ysgol yw hon sy'n adlewyrchu poblogaeth ein dinas ar sawl lefel. Haf
diwethaf, wrth holi un dosbarth o blant, cefais y profiad o sylweddoli bod
mamgu neu dadcu'r plant yn dod o 14 o wledydd gwahanol  a'r sgwrs yn
cael ei chynnal yn iaith Salem, Tryweryn a Phantycelyn. Mae'r ysgol wedi
bod ar flaen y gad wrth geisio cymhwyso Cymru Pantycelyn a'r Gymru
fodern, gan weithio'n barhaus ar ein nodau gwreiddiol o greu Cymuned
weithgar, ddisgybledig, dechnolegol, Gymreig, eangfrydig a chyfartal.
Mae'r nodau yn gosod digon o gyffro i ni wrth arloesi gyda thechnoleg
gyfoes ac wrth i ni groesawu'r byd trwy ddrysau'r ysgol gyda phartneriaid
gan ein disgyblion yn Siapan, Llydaw, De Orllewin Ffrainc, Yr Iseldiroedd,
Chile, Canada a thu hwnt. Mae'r partneriaethau'n ehangu'n flynyddol  ac yn
destun amrywiaeth a balchder.
Y cysondeb? Yn flynyddol, mae'n destun llawenydd bod addysg Gymraeg
yng Nghaerdydd yn llwyddo i'r fath raddau, gyda chanlyniadau'r ddwy ysgol
uwchradd yn eistedd yn gyffyrddus gydag ysgolion cyfun gorau Prydain. Yn
flynyddol, ac o fudd mawr i Blasmawr y mae'r cysondeb yn ein staff. Mae
canran uchel yn parhau gyda ni yn flynyddol wrth i ni gydweithio i gwrdd
â'n twf parhaus. Yn flynyddol mae aelodau o staff neu ddisgyblion yr ysgol
yn ennill gwobrau am eu gwaith neu chwarae sy'n destun llawenydd i ni gyd.
Y tu ôl i'r cyfan yn angori'r ysgol, mae corff Llywodraethol sydd yn
gweithredu gydag egwyddorion cadarn sy'n mynnu cyfle cyfartal i bob
plentyn  a'r corff hwnnw ers dros ddegawd dan gadeiryddiaeth gefnogol, di
ffwdan a chwbl arbennig Dan Roberts. Bu'n ddegawd o ddatblygu ac o
gyffro. Awn ymlaen at yfory, ond gwae i ni anghofio Salem, Tryweryn a
Phantycelyn.

Profiad
Dros ein gwyliau haf 2007 daeth
côr o blant dall o Orllewin
Affrica, Sierra Leonne, Freetown
i Gymru. Roeddent yng nghanol
eu taith o gwmpas Prydain yn
perfformio eu perfformiad
“Hanes y caethweision”. Roedd
98% o’r plant yn hollol ddall. Pe
gwelech chi nhw yn cerdded y
strydoedd neu yn dawnsio ar lwyfan ni allech gredu eu bod yn ddall. Maent yn
hollol annibynnol, diolch i ysgol Milton Margai School For The Blind sydd
wedi eu dysgu i fod yn gryf ac yn annibynnol.
Roedd yr wythnos honno yn anhygoel. Un o'r profiadau mwyaf anghredadwy
erioed! Ni all geiriau ddisgrifio yr holl hwyl a gawsom yng nghwmni ein
gilydd. I’r rheini ohonoch na lwyddodd i weld y côr anhygoel yma o blant yn
canu a dawnsio, wel, eich colled chi weden ni! Fe welais i'r perfformiad bump
o weithiau!
Roedd cymaint o egni a phwer yn eu perfformiad fel y daliwyd sylw’r holl
gynulleidfa. Maent yn caru canu a pherfformio a gallech weld hyn ar lwyfan!
Rydym ni wedi gwneud llawer o ffrindiau. Yn barod ar ôl wythnos rwyf fi
(Mared) wedi gwario dros gan punt ar fil y ffon yn siarad a Sierra Leone!
Doniol iawn! Dydw i (Alys) ddim eisiau gweld ein bil ffôn ni fydd yn costio
ffortiwn. Rydym wedi cwympo dros ein pen a’n clustiau mewn cariad!
Doedden ni ddim yn gwybod gallen ni golli cwmni’r côr cymaint. Crion ni am
wythnos pan adawon am Llundain.
Wnaiff yr atgofion hyfryd yma byth ein gadael! Hoffen ddiolch i bawb a
gyfrannodd i gael y côr yma o Sierra Leone, yn enwedig i Jane a Bernard

Disgyblion sydd wedi eu hyfforddi i fod yn
gynghorwyr ydy’r disgyblion yma. Maent yn
cynnal sesiynau ag unrhyw ddisgybl yn yr ysgol
sydd eisiau cyngor, megis am fwlio sy’n
digwydd neu broblem arbennig.
Cystadleuaeth Cerddor y Flwyddyn
Stephanie Dyer a
Manon Roberts,
enillwyr
cystadleuaeth 2006.
Aeth Mannon
ymlaen i ennill y
gystadleuaeth yn
2007!

Cerddor Ifanc y Flwyddyn 2007
Roeddwn yn teimlo’n nerfus iawn ar ddechrau’r
noson, a pili pala yn fy mol – fel sy’n digwydd bron
pob tro cyn perfformio. Y tu ôl i’r llwyfan roedd
pawb yn gefnogol iawn i’w gilydd ac yn dymuno
yn dda i bawb wrth gamu allan o flaen y
gynulleidfa.Roedd yn braf eleni bod fy chwaer,
Lowri, yn cystadlu yn yr adran iau hefyd. Mae cael
cynulleidfa fechan o bobol rydych chi’n ei
hadnabod weithiau yn waeth ne pherfformio o flaen
cynulleidfa fawr mewn lle fel Neuadd Dewi Sant
neu Neuadd Carnegie yn Efrog Newydd....
Credaf i bawb wneud eu orau, ac roedd y safon
yn wych. Busnes poenus yw perfformio ond mae
disgwyl i gael clywed y dyfarniad yn waeth byth.
Roedd ennill yn sioc! Doeddwn i ddim yn disgwyl
hynny o gwbwl (onest!) ac felly roeddwn i’n teimlo
yn weddol syfrdan. A dweud y gwir, ddes i ddim
dros y sioc am gwpwl o ddyddiau. Credaf fod
cynnal y gystadleuaeth yn yr ysgol yn bwysig gan
ei bod yn rhoi cyfle i bawb ac mae’n lwyfan da i
ddisgyblion sydd yn awyddus i ymarfer eu sgiliau
yn gyhoeddus. Gobeithio bydd y gystadleuaeth yn
mynd o nerth i nerth.
Manon Roberts.

Latham a gododd lawer o arian ac a roddwyd eu
hamser i’r plant. Mae’r profiad yma wedi newid ein
bywydau yn llwyr. Diolch i chi!
Mared Jarman 13 mlwydd oed.
Alys Wall 13 mlwydd oed.
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Chwaraeon

Taith Rygbi o dan 18 ac o dan 16oed, i Ganada, 2006

A r w e i n w y r
c h w a r a e o n
cymunedol
Ym Medi tra yng Ngwersyll yr
Urdd
Llangrannog
dechreuodd disgyblion BTEC
Gwasanaethau Cyhoeddus bl
12 ar y cwrs yma a byddant
yn mynd ati i hyfforddi
chwaraeon yn yr ysgolion
cynradd a thimau Ysgol
Plasmawr. Bydd Arweinwyr
Chwaraeon Ifanc o flwyddyn
10 hefyd yn hyfforddi timau’r
ysgol ac yn helpu gyda
gweithgareddau allgyrsiol.
Diolchwn fel ysgol i
gwnselydd yr ysgol, Mrs
Kare n Mar sh, am ei
hyfforddiant a chefnogaeth
cyson gyda’r systemau hyn.

Cystadleuaeth Dringo Plasmawr yn
Nhrelewis, 2007

Perfformiadau
yr ysgol
‘Atgofion braf iawn sydd gyda ni’n
dau am Eisteddfod yr Urdd yng
Nghaerfyrddin eleni. Roedd y tywydd
yn braf, a’r maes yn le hwylus a
chartrefol. Ond yn fwy na dim, roedd
y profiad o lwyddo i gyrraedd a
pherffomio ar y llwyfan mawr yn y
Pafiliwn yn un bythgofiadwy. Roedd
hi’n werth yr ymdrech o godi’n
gynnar yn y bore bach. Braint oedd
cael y profiad o gystadlu gyda
ffrindiau yn enw’r ysgol ar ôl
wythnosau o waith caled gan ein
hathrawon dawnus. Mae’n anodd
credu ein bod ni’n dau wedi cael cyfle
i sefyll ar yr union lwyfan lle bu nifer
o enwogion ein gwlad yn perfformio.
Gobeithio byddwn ni’n ddigon lwcus i
gael yr un profiad eto yn y dyfodol.’
Dafydd a Seth Griffiths, bl 9

Pencampwyr Cymru, Rygbi Tag
dan 14 oed 2007

Tîm pêlfasged

Teithiau
Mae’r ysgol wedi cynnig amrywiaeth o
deithiau arbennig i’r disgyblion dros y
blynyddoedd. Dyma rai ohonynt!

Llangrannog

Disgyblion cyntaf Ysgol Plasmawr yn 1998
Taith i’r UDA

Taith Boulogne

