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Lowri’n rhoi
Caerdydd ar blât

Lowri Davies yn cyflwyno’r plât i Huw
Llywelyn Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith

Nid ar chwarae bach mae dylunio plât yr
Eisteddfod  mae’r gofrodd yn sefydliad
yn ei hun erbyn hyn. ‘Jyst gwneud e’
yw’r gyfrinach, meddai Lowri Davies, a
wahoddwyd i greu Plât Caerdydd 2008.
Ond mae’r artist cerameg o Aberystwyth
yn mynnu bod ei hymdrech i ddathlu
ymweliad y Brifwyl â’r brifddinas yn
‘eitha’ traddodiadol’. Y
temtasiwn,
meddai, oedd gorchuddio’r platiau
Wedgewood â thirluniau o Gaerdydd.
Ond yn y pendraw, dewisodd saith prif
adeilad sy’n cyfleu rhwysg ac urddas y
ddinas. Er i Lowri ddewis darlunio
adeiladau cyhoeddus a diwylliannol y
ddinas  o’r Senedd a Chanolfan y
Mileniwm, i’r Castell a Neuadd y Sir 
yn slei bach, mae hi wedi cynnwys llun o
gelf gyhoeddus 
Blue Flash a
Powerbox, greodd yr artist John Gingell,
ar yr Isorsaf Drydan yn y Bae.
Coch, fodd bynnag, yw prif liw’r plât.
‘Roeddwn i eisiau rhywbeth oedd bach
yn wahanol ac eisiau defnyddio un lliw,’
meddai. ‘Er mae coch yn galetach i’w
danio nag un lliw arall, ond fe ddaeth yn
y pendraw.’
Ers sefydlu gweithdy yn stiwdios
Fireworks yn 2003, mae ei gyrfa wedi
mynd o nerth i nerth. Mae hi eisoes wedi
cynrychioli Cymru yn arddangosfa fawr
SOFA, Chicago ac mae taith ei sioe solo
gyntaf newydd ddod i ben. Erbyn hyn,
mae Lowri yn rhannu ei hamser rhwng
Caerdydd a StokeonTrent. Yn
Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych
2001 dyfarnwyd yr Ysgoloriaeth Artist
Ifanc i Lowri ac mae hi’n defnyddio’r
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Baner
Werdd i’r
Berllan Deg
Mae Ysgol y Berllan Deg,
Llanedeyrn, wedi llwyddo
i dderbyn y ‘Faner Werdd
EcoSgolion’, sef y
rhaglen
addysg
amgylcheddol fwya f
l l wyd d i an n u s
yn g
Nghymru.
Menter ryngwladol yw'r rhaglen Eco
Sgolion, sy'n annog disgyblion i gymryd
rhan mewn materion amgylcheddol a
datblygu cynaliadwy. Mae'n cynnig
system hynod strwythurol ar gyfer
rheolaeth amgylcheddol o ysgolion.
Mae'r rhaglen yn adnodd dysgu ac
mae'r meysydd pwnc yn cynnwys
Ysbwriel, Lleihau Gwastraff, Cludiant,
Byw'n Iach, Ynni, Dŵr, Tir yr Ysgol a
Dinasyddiaeth Fydeang.
Yn ôl Mari Phillips, Pennaeth
Gweithredol Ysgol y Berllan Deg:
‘Rwy’n hynod falch fod yr holl waith
caled sydd wedi ei wneud dros y
misoedd diwethaf wedi dwyn ffrwyth,
megis y biniau ailgylchu, meinciau ar yr
iard a’r ymgyrch codi arian at
wahanglwyf Lepra. Mae’r Faner Werdd
yn gydnabyddiaeth deilwng o’r gwaith
sydd eisoes wedi ei wneud gyda
chydweithrediad y disgyblion a’r staff
dan arweiniad Mrs Frances Walker.’
Ychwanegodd Lydia Young, disgybl
ym Mlwyddyn 5: ‘Mae’r Pwyllgor Eco’n
cyfarfod unwaith bob hanner tymor.
Rydyn ni wedi dechrau monitro faint o
nwy, dŵr a thrydan rydyn ni’n ei
ddefnyddio yn yr ysgol i weld sut allwn
ni arbed ynni.’
Cyllidir y Rhaglen EcoSgolion gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor
Cefn Gwlad Cymru ac Ymwybyddiaeth
Gwastraff Cymru.
arian er mwyn dilyn cwrs MA mewn
Cr och en wa i t h ym Mh r i fys g ol
Staffordshire.
Mae Plât Caerdydd 2008 ar werth am
£30 yr un, gyda chynhyrchiad o 300
wedi’u rhifo’n unigol.

Jane Davidson AC, Gweinidog yr
Amgylchedd, Cynaladwyedd a Thai yn
Llywodraeth y Cynulliad yn llongyfarch y
Pwyllgor Eco am ennill y Faner Werdd Eco
Sgolion. Cafodd ei thywys gan Mari Ann
Bull, Blwyddyn 4 sy’n actio mewn hysbyseb
ailgylchu ar S4C ar hyn o bryd.

Penblwydd arbennig
gyda’r sêr
Yn ystod mis Rhagfyr a mis Ionawr
cymerais ran yn y sioe ‘White
Christmas’ yng Nghanolfan y Mileniwm.
Cefais i glyweliad fis Hydref ac roedd
dros 2,000 eisiau cael y rhan, ac yn y
diwedd dewison nhw dair ohonom ni.
Wedi i fi glywed roeddwn yn gyffrous
dros ben, a methu credu ei fod e’n wir.
Roedd pobl enwog fel Craig McLachlan
o Neighbours, Lorna Luft (merch Judy
Garland), a Ken Kercheval (o Dallas!) yn
perfformio yn y sioe, a fi fel Susan.
Perfformiais 12 o weithiau i gyd, a’r
ddau berfformiad mwyaf bythgofiadwy
oedd y matinee a noson olaf y sioe pan
oedd hi’n ddiwrnod fy mhen blwydd yn
10 oed! Roedd pawb yn y sioe wedi canu
pen blwydd hapus i fi. Wna i byth
anghofio y profiad arbennig yma.

Jodi Bird,
Ysgol
Penygarth
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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
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Ar 5 Rhagfyr 2007 cynhaliwyd noson
i’w chofio yng Nghapel y Methodistiaid,
Bro Radur. Estynnodd Cadeirydd y
noson, Carys Pugh Williams, groeso i’r
criw da a ddaeth, gyda phawb yn edrych
ymlaen at y wledd o gerddoriaeth oedd
o’u blaen. Paratowyd rhaglen ddifyr
iawn ar ein cyfer gan y delynores fyd
enwog, Caryl Thomas, gyda dwy o’i
disgyblion disglair o Goleg Brenhinol
Cerdd a Drama, Bethan Semmens a
Gwenllïan Llŷr, yn canu’r delyn. Roedd
eu datganiadau yn swynol a
phroffesiynol iawn, ac fe’n swynwyd gan
leisiau Ellen Williams a Lisa Medi, sef
merched dawnus Caryl Thomas. Roedd
hon yn noson gwbl wefreiddiol ac yn
baratoad da at y Nadolig.
Bu aelodau’r gangen yn brysur iawn yn
ddiweddar, gyda thri thîm yn cymryd
rhan yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Ac
yn wir, tîm o’r gangen hon a ddaeth i’r
bri yn genedlaethol am yr ail flwyddyn
yn olynol. Aelodau’r tîm buddugol oedd
Rhiannon Evans, Heulwen Jones,
Elsbeth Edwards a Liz Reynolds.
Cymerodd aelodau’r gangen ran yng
ngweithgareddau’r Wythnos Arbed
Ynni. Diolchodd y Cadeirydd bawb a
fu’n barod i ymateb trwy siarad gyda
gohebwyr radio a theledu, yn ogystal â
chyfarfod Jane Davidson AC, y
Gweinidog Ynni.
Roedd hi’n bleser i ni ymuno yng
Ngwasanaeth Carolau’r Rhanbarth a
gynhaliwyd yn Radur, gydag Elizabeth
Gilpin a Rhiannon Evans yn
cynrychioli’r gangen gyda darlleniadau
o’r Beibl.
Cawsom
gychwyn ardderchog
i
raglen 2008 pan ddaeth Dr Rosina
Davies atom ddechrau mis Ionawr.
Derbyniodd ei haddysg yn ysgol
Llandysul a’r Ysgol Feddygol yn
Lerpwl, cyn mynd i ddysgu Seicotherapi
yn Nhreforus a Llundain. Testun ei
sgwrs oedd y cymeriad lliwgar hwnnw,
Dr William Price, a gafodd ei eni yn
Rhydri yn 1800. Roedd yn gefnogol i’r
Siartwyr a bu’n rhaid iddo ddianc i Baris
yn 1839 yn sgil ei ddaliadau.
Cofir amdano am iddo losgi corff ei
fab bychan ar dir agored ger Llantrisant.
Brawychwyd y bobl leol a chafodd ei
arestio, ond enillodd yr achos. Yn 1902
daeth corfflosgi yn gyfreithlon. Bu farw
Dr Price yn 1893 ac mae cerflun ohono
yng nghanol tref Llantrisant, a ffenestr
liw er cof amdano yn Amlosgfa Glyntaf.
Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar 5
Mawrth, pan gawn sgwrs gan yr
hanesydd Gwynn Mathews.
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O
Gaerdydd
i’r
Wladfa
Bydd cynllun newydd cyffrous yn
cychwyn yn y Wladfa yn ystod 2008, a
fydd yn adeiladu ar y gwaith mae’r
rhaglen dysgu Cymraeg wedi bod yn ei
gyflawni dros y degawd diwethaf. Bydd
rhwydwaith y Mentrau Iaith yn ehangu y
tu hwnt i diroedd Cymru er mwyn
cryfhau’r Gymraeg fel iaith gymunedol
yn y Wladfa. Mae nifer o fudiadau wedi
dod at ei gilydd i wireddu’r cynllun, sy’n
cynnwys Mentrau Iaith Cymru, Yr Urdd,
Cymdeithas Cymru Ariannin, a’r Cyngor
Prydeinig. Mae’r cwmni preifat o
Gaerdydd, Nos Da, hefyd wedi cynnig
nawdd.
Mae’r cynllun wedi penodi James Rhys
Williams, CynSwyddog Datblygu’r
Urdd yng Nghaerdydd a’r Fro, sydd
bellach yn gweithio fel Swyddog Addysg
y Mudiad yn Llangrannog. Bydd James
yn mynd i’r Wladfa er mwyn sefydlu a
datblygu’r fenter.
Yn dilyn adroddiad Robert Owen
Jones, Prifysgol Caerdydd, ar raglen
dysgu Cymraeg y Wladfa, mae angen
cynyddu’r ddarpariaeth, yn ogystal â
chynnig cyfleoedd cymdeithasol i
ddefnyddio’r Gymraeg yno. Heb hynny,
ni fydd hi’n bosibl sicrhau bod dysgwyr
yn dod yn rhugl eu Cymraeg, na chynnal
Cymraeg y rhai sy’n parhau i’w harddel.
Ond bydd y rhaglen yn un ehangach na
Menter Iaith arferol, yn hyrwyddo
cynllun cyfnewid rhwng dwy wlad.
Mae’n gynllun sy’n ceisio cyfuno nifer
o gynlluniau yn y Wladfa er mwyn creu
continwwm iaith fydd yn creu siaradwyr
Cymraeg newydd, a chyfleoedd go iawn
i ddefnyddio’r Gymraeg. Y gobaith yw
sicrhau bod y Gymraeg yn dod yn ased
economaidd i’r ardal a’i phobl. Bydd
hefyd yn cryfhau sefyllfa’r Gymraeg yng
Nghymru wrth gynnig cyfleoedd
cyffrous i siaradwyr Cymraeg wneud
gwaith gwirfoddol trwy’r Gymraeg y tu
hwnt i Gymru.
E r m w yn c od i a r i a n ( a c
ymwybyddiaeth) am y prosiect newydd
yma, mi fydd James yn rhedeg Marathon
Llundain ym mis Ebrill. Os hoffech chi
ddangos eich cefnogaeth tuag at y fenter
newydd yma, yna plîs cyfrannwch wrth
ymweld ag
www.justgiving.com/jameswilliams2
neu ebostiwch
jrhyswilliams@hotmail.com
am rhagor o wybodaeth.
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Croesawu a Ffarwelio

www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Gweithgareddau
cymdeithasol i Ddysgwyr
Gan bod cynifer o ddysgwyr brwd yn
mynychu’r bore coffi ar ddydd Mawrth
mae’r lleoliad wedi newid i dafarn y
Mochyn Du. Mae’r bore coffi yn cael ei
gynnal yn wythnosol rhwng 11am a
12am ac mae croeso mawr i ddysgwyr o
bob safon i ymuno â ni er mwyn ymarfer
eu Cymraeg mewn awyrgylch braf a
hwyliog.
Hefyd mae criw bywiog o ddysgwyr
yn cyfarfod yn wythnosol yn Bar ONE
yng Nghanolfan y Mileniwm er mwyn
ymarfer eu Cymraeg yn ystod yr awr
ginio. Beth am ymuno â ni bod Dydd
Mercher rhwng 12pm ag 1pm am baned
a sgwrs?

Cwrs newydd
‘WELSH FOR PARENTS’
Cychwynnodd cwrs 8 wythnos newydd
sbon, sydd wedi ei gynllunio ar gyfer
rhieni diGymraeg sydd am ddanfon eu
plant i addysg Gymraeg llawn amser
ddiwedd mis Ionawr. Mae’r cwrs yn
cynnwys gwersi Cymraeg, yn ogystal â
sesiynau ymwybyddiaeth iaith. Rydym
wedi targedu rhieni Cylchoedd Meithrin
a Ti a Fi, yn ogystal â rhieni sydd wedi
danfon eu plant i unedau meithrin
ysgolion Cymraeg y ddinas.
Mae dau sesiwn yn ystod y dydd gyda
chyfleusterau meithrinfa yn Eglwys
Ararat, Yr Eglwys Newydd, a dau sesiwn
gyda’r hwyr yng Nghampws UWIC,
Llandaf. Am ragor o wybodaeth,
c ys yl l t wch â Si ân Lewi s –
sianlewis@mentercaerdydd.org.

Miri Meithrin
Dydd Iau, 14 Chwefror
Canolfan Gymunedol
Maes y Coed, Thornhill
1.30pm – 3pm
£2 y plentyn wrth y drws
Cyfle i gwrdd â
SAM TAN
(Planed Plant Bach)
Castell Gwynt a ‘Soft Play’
Cyfle gwych i blant ifanc a’u rhieni
gymdeithasu mewn awyrgylch sâff a
hwyliog. Mae’r sesiynau yn addas ar
gyfer plant 0 – 4 blwydd oed.

Ar ddechrau blwyddyn fel hyn, rydym
yn croesawu 3 aelod newydd o staff i’r
Fenter. Mae Gwyneth Thomas, yn
wreiddiol o Bontarddulais, yn ymuno â
ni fel Swyddog Cynlluniau Gofal. Yn
dilyn cais llwyddiannus am nawdd i
gyflogi Swyddog Treftadaeth, mae
Heledd Wyn Hardy newydd ddechrau’r
swydd. Bydd y swydd, sydd am gyfnod o
2 flynedd, yn canolbwyntio ar brosiectau
treftadaeth penodol yma yn y ddinas.
Rydym hefyd yn ffarwelio â Helen
John, sy’n gadael y Fenter ar ôl cyfnod
gyda ni fel Swyddog Cyllid. Mae Helen
yn symud i weithio fel Swyddog
Gweithgareddu yng Nghanolfan Dysgu
Gydol Garth Olwg. Diolch i Helen am ei
gwaith dros y flwyddyn a hanner
ddiwethaf. Bydd Glyn Jones, o
Bontcanna, yn cychwyn gyda ni fel
Swyddog Cyllid newydd ym mis
Chwefror.

Cynllun Gofal Hanner Tymor
Bydd Cynllun Gofal y Fenter yn cael ei
gynnal yn ystod hanner tymor mis
Chwefror (dydd Llun, 11 Chwefror –
dydd Gwener, 15 Chwefror).
Mae’r Cynlluniau’n cael eu cynnal
mewn tri safle – Ysgol Treganna
(Gorllewin Caerdydd), Ysgol y Berllan
Deg (Dwyrain Caerdydd) ac Ysgol
Melin Gruffydd (Gogledd Caerdydd). Fe
fydd y plant yn ymweld â’r sinema yn
ystod yr wythnos. Croeso i blant mewn
ysgolion Cymraeg o ddosbarth derbyn
hyd at flwyddyn 6. Cost dyddiol o £16/
£18 y plentyn. Dyddiad cau i
gofrestru : Dydd Mawrth, 5 Chwefror.
Am fanylion pellach ar sut i gofrestru,
ffoniwch y swyddfa ar 029 20 56 56 58
ebost: gwyneth@mentercaerdydd.org
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Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen
Dathlodd y fenter Ddiwrnod Santes
Dwynwen eleni trwy ofyn i bobl
cariadus Caerdydd enwebu rhywun
arbennig i dderbyn ein DWYNWENO
GRAM.
Llongyfarchiadau mawr i
Anest Gwyn, a dderbyniodd dusw mawr
o flodau a photel o champagne i
ddathlu’r achlysur. Enwebwyd Anest
gan ei chariad, Derick Murdoch.
Yn ystod y dydd, roedd stondin yn
hyrwyddo’r Ŵyl yng Nghanolfan
Mileniwm Cymru, a hynny yng nghanol
holl rhialtwch recordio’r rhaglen
Britain’s Got Talent! Yn ogystal â’r
stondin, bu Stacey Blythe o’r grŵp
‘Ffynnon’ yn canu casgliad o ganeuon
serch Cymraeg.
Anfonodd nifer fawr o bobl egardiau
Dwynwen, a oedd yn rhad ac am ddim
ar wefan y Fenter.
Cwis Cymraeg
Cynhelir cwis misol y Fenter Nos Sul, 24
Chwefror, am 8yh yn y Mochyn Du. £1
y person. Gareth Roberts fydd y
cwisfeistr.

YN EISIAU:
CARAFAN I’W LLOGI
Rydym yn byw yng Nghaernarfon ac yn
chwilio am garafán ac adlen i’w llogi ar
gyfer wythnos yr Eisteddfod
Genedlaethol yng Nghaerdydd ym mis
Awst 2008. Fe fyddem yn
gwerthfawrogi pe byddai modd i
berchennog y garafán ei chludo i faes
carafannau’r Eisteddfod a’i gosod ar ein
cyfer.
Os oes gennych ddiddordeb, yna a
fyddech cystal â ffonio :

Rhian Tomos ar 07788 425218.

Dathliadau Gŵyl Ddewi 2008
Diwrnod Teulu Menter Caerdydd
Dydd Sadwrn, 1 Mawrth
Y Mochyn Du
3.30pm tan 5.30pm
Cystadleuaeth Gwisg Draddodiadol i blant
Castell Gwynt, Cawl, Adloniant
a llawer mwy…

Cawl a Chân
Dewch i ddathlu’r Ŵyl yn y Mochyn Du.
Cawl am ddim, ac adloniant gan Aelwyd y Waun Ddyfal.
8pm ymlaen
Cofiwch am yr Orymdaith Gŵyl Ddewi sy’n cychwyn o’r
Amgueddfa Genedlaethol am 1pm!
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Datblygiad Addysg
Cyfrwng Cymraeg
Caerdydd
Ers yr adroddiad a ymddangosodd yn rhifyn
mis Rhagfyr, mae bwriad y sir parthed
lleoliad parhaol y pedair ysgol gynradd
newydd wedi dod i'r amlwg. Nid
camgymeriad yw cyfeirio at ysgolion
newydd yn hytrach na dosbarthiadau
cychwynnol, nac ychwaith bedair ysgol yn
hytrach na’r tair ysgol sydd eisoes â phlant
ynddynt. Mae Chris Jones y Prif Swyddog
Ysgolion wedi cadarnhau bodolaeth
gyfreithiol y pedair ysgol gan gynnwys yr un
na chafodd ei hagor fis Medi diwethaf. Mae
Jane Hutt wedi cadarnhau cynllun y sir ar
gyfer Ysgol y Dderwen er gwaetha’r
gwrthwynebiad a fu.
Yr unig gam sydd ar ôl i’w gymryd yw
penderfynu ar eu lleoliad parhaol. Cynllun y
sir yw:
1. i Ysgol Cefn Coed (Pentrebaen) rannu
safle ag Ysgol Cwrtyrala yng Nghaerau,
2. i Ysgol Tanyreos (Parc Ninian) uno â
Threganna i ffurfio ysgol ddwy ffrwd yn
adeilad Ysgol Lansdowne,
3. i Ysgol y Dderwen (Oakfield) symud er
mwyn rhannu safle gydag Ysgol Babyddol
Sant John Lloyd, Trowbridge,
4.
i’r bedwaredd ysgol rannu safle
Ysgol Bryn Celyn, Pentwyn ar ôl agor yno
ym Medi 2008, neu ar safle dros dro.
Mae gwrthwynebiad ffyrnig wedi dod o
gyfeiriad rhieni Lansdowne, ac a bod yn deg
mae'r rhesymau dros gau Lansdowne yn
aneglur. Ond y gwir plaen yw nad oes angen
pedair ysgol Saesneg yn Nhreganna, sef
Lansdowne, Radnor, Severn Road a
Kitchener. Yn ogystal â hynny, mae Ysgol
Treganna yn orlawn ac yn dymuno lle ar
gyfer dwy ffrwd. Yr unig ateb posibl o fewn
cyfyngiadau’r Cynulliad yw crynhoi'r plant
Saesneg i dair ysgol, gan ryddhau un adeilad
ar gyfer Ysgol Gymraeg Treganna. Ond y
pwnc llosg yw pa un o'r pedair ysgol y dylid
ei chau, a bydd dod i benderfyniad yn cymryd
amser.
Mae gwrthwynebiad hollol afresymol wedi
dod o gyfeiriad rhieni a staff Cwrtyrala.
Maen nhw’n gwrthwynebu gostwng yr ysgol
i un ffrwd er gwaetha’r ffaith nad oes digon o
blant i lenwi’r tair ysgol yng Nghaerau, oni
bai eu bod yn derbyn plant sy’n dymuno
addysg cyfrwng Cymraeg o ardal Trelai/
Caerau sy’n teithio i Ysgol CoedyGof ar
hyn o bryd. Yn ôl y Cynghorydd Bill
Kelloway, bydd yn rhaid i un o’r tair ysgol
yng Nghaerau gau os na chynigir cartref i
ysgol Gymraeg.
Mae'r sawl sy'n gysylltiedig â'r ysgolion yn
y dwyrain yn derbyn bod rhannu safle yn
cynnig achubiaeth iddynt, ac nid oes fawr o
wrthwynebiad i hynny.
Mae'r sir wedi penderfynu ymgynghori’n
swyddogol ar bob un o'r cynlluniau hyn, a
bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal rhwng
Ionawr 21 a Mawrth 20. Mae hi’n bwysig
fod rhieni, darpar rieni a phawb sydd â
diddordeb yn hyn fynychu'r cyfarfodydd a

mynegi eu safbwyntiau yn gwrtais.
Mae'r cyfarfodydd ymgynghorol i drafod y
cynnig cymhleth ar y drydedd ysgol
uwchradd Gymraeg, sy’n cynnwys symud
Ysgol Sant Teilo a chau Llanedern, eisoes
wedi’u cynnal.
Mae’n braf dweud i’r
cyfarfod yn Ysgol Glantaf gael ei chynnal
mewn awyrgylch o deimladau dwys, ond
hollol wâr. Esboniwyd inni fod colli cynllun
2006 wedi golygu ei bod hi’n amhosibl agor
y drydedd ysgol mewn da bryd, sef yn 2009.
Felly bydd rhaid ymestyn Glantaf a
Phlasmawr yn fuan gydag adeiladau parhaol
i'w galluogi i dderbyn y plant
ychwanegol rhwng 2009 a 2012. Bydd yr
adeiladau ychwanegol hyn yn sicrhau
hyblygrwydd yn nefnydd y ddwy ysgol yn y
dyfodol; hyblygrwydd y bydd ei angen gyda
golwg ar dwf parhaol addysg Gymraeg.
Clywsom Chris Jones yn sôn o’r diwedd am y
twf yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg
dros y blynyddoedd diwethaf, gan bwysleisio
ei fod ar gynnydd, a thrwy hynny yn gwrth
ddweud ei ragflaenwyr a oedd wedi disgwyl
i'r galw ddiflannu i'r niwl. Cynllunio ar gyfer
twf yw ei bolisi ef, a hwrê am hynny. Roedd
presenoldeb y Cynghorwyr Berman a
Kelloway yn y cyfarfod yn pwysleisio
arwyddocâd y datganiad hwn. Y cam nesaf
bydd ystyried y gwrthwynebiadau,
mabwysiadu'r cynllun gyda gwelliannau, a
mynd ymlaen at hysbyseb statudol.
Mewn sgwrs wedi'r cyfarfod cafwyd
sicrwydd bod problemau addrefnu yn yr
Eglwys Newydd yn parhau i dderbyn sylw
trylwyr, a bod arwyddion datblygiadau
sylweddol yn fyrdymor ac yn hirdymor.
Mae'r sir yn derbyn y posibilrwydd y
bydd dros 70 o geisiadau am le ym
Melingruffydd ym Medi 2008, a’r bwriad i
adeiladu ystafelloedd parhaol ychwanegol ar
y safle erbyn hynny. Maen nhw hefyd yn
gweld posibilrwydd cyrraedd cytundeb ar
draws y pleidiau i addrefnu addysg gynradd
ac uwchradd yn y ward. Roedd Bill Kelloway
yn derbyn bod yr ysgolion Saesneg yn llawn
o ganlyniad i fewnlifiad sylweddol o
ddisgyblion i'r ardal, tra bo Melingruffydd yn
anabl i dderbyn yr holl blant sy'n ceisio lle
gyda hi, er eu bod yn byw yn y dalgylch. Mae
gobaith datrys problemau Cymry'r Eglwys
Newydd yn fuan.
Bydd hyn oll yn golygu darpariaeth ar gyfer
25 ffrwd o blant Cymraeg yn y sector
cynradd. Ni fydd 750 plentyn yn dechrau
addysg Gymraeg ar unwaith, ond bydd y
ddarpariaeth yn cynyddu dros 30% o fewn
dwy flynedd, a gobeithir na fydd yn rhaid
siomi rhieni a phlant sy'n dymuno addysg
cyfrwng Cymraeg am amser i ddod. Gallwn
fod yn sicr bod agwedd gadarnhaol yn
teyrnasu yn y swyddfa addysg.
Mae'r cynllun uwchradd yn darparu 20 ffrwd,
a bydd angen cadw llygad barcud ar y
ffigurau er mwyn gweld pryd fydd cyfanswm
y plant mewn ‘cohort’ sy'n dechrau ysgol yn
mynd dros 600, ac felly, ar ôl 7 mlynedd, yn
debygol o orlenwi ein tair ysgol
uwchradd. Bryd hynny bydd angen dechrau o
ddifrif ar ymgyrch am y bedwaredd ysgol
uwchradd.

AELWYD
Y WAUN DDYFAL
Wedi tymor prysur tu hwnt cyn y Nadolig
yn cystadlu a chymdeithasu, mae’n amser
i’r Aelwyd gychwyn ar eu hantics unwaith
eto! Bydd rhaglen tymor y gwanwyn yn
agor gyda Noson Garioci i holl aelodau’r
Aelwyd yn nhafarn Koko Gorillaz (y
‘Social’ gynt) yn Cathays nos Iau, 31
Ionawr 2008 am 8pm. Mae croeso i bawb,
yn aelodau hen a newydd, ymuno â ni ar
gyfer noson arbennig fydd yn sicr yn llawn
bwrlwm a chyffro wrth inni weld pwy
mewn gwirionedd sydd â ‘Llais Gorau’r
Aelwyd’. Bydd bar preifat a chyfle i bawb
gymdeithasu wedi gwyliau haeddiannol
dros y Nadolig.
Bu’r Aelwyd yn brysur iawn rhwng
misoedd Medi a Rhagfyr yn paratoi ar
gyfer cystadlu yn yr Ŵyl Cerdd Dant, a
chafwyd llwyddiant ysgubol wrth i’r côr
gipio’r wobr gyntaf yn y brif gystadleuaeth
gorawl a dod yn drydydd yng
nghystadleuaeth y Côr Alawon Gwerin
Agored. Yn ogystal, daeth y pedwarawd
cerdd dant yn ail a llwyddodd y tîm
dawnsio gwerin i sicrhau’r trydydd safle
mewn cystadleuaeth safonol iawn. Bu’r
Côr hefyd yn brysur yn ffilmio ar gyfer
rhaglen Nadolig Dechrau Canu Dechrau
Canmol a ddarlledwyd ar S4C dros yr ŵyl.
Bydd côr yr Aelwyd yn ailgydio yn yr
ymarferion am 6.30 nos Iau, 7 Chwefror yn
Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd,
Harriet Street. Byddwn yn dechrau ar
ddarnau’r Urdd ac rydym yn croesawu
aelodau newydd sydd am ymuno yn yr
hwyl a’r miri! Eleni, bydd cyfle i aelodau’r
Aelwyd gystadlu mewn nifer o
gystadlaethau yn yr Urdd gan gynnwys y
corau, dawnsio gwerin, parti llefaru, parti
cerdd dant, yn ogystal â’r cyfle i weithio
ochr yn ochr â sgriptwyr proffesiynol er
mwyn cystadlu yng nghystadleuaeth y
Chwarter Awr o Adloniant. Digon o waith
felly i’n cadw’n brysur am dymor arall, a
gobeithiwn y bydd yr un mor
llwyddiannus!

Awdur o Gyncoed yn
cyhoeddi llyfr am foddi
Cwm Tryweryn
Dyma'r ail lyfr i Watcyn Jones, Cyncoed,
ei gyhoeddi ar y pwnc hwn.
Cyhoeddwyd ei lyfr cyntaf, Cofio
Tryweryn, yn 1988. Nawr mae ei ail
lyfr ar y pwnc wedi ei gyhoeddi, sef
Cofio Capel Celyn. Cafodd yr awdur ei
fagu yn llythyrdy Capel Celyn, ac ar ôl
cyfnod yn y fyddin dychwelodd i Gymru
i ddarlithio yng Ngholeg Cyncoed yng
Nghaerdydd.
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PASPORT
Gogleddwr o Sir Ddinbych sy’n cael ei
holi’r mis yma 
Iwan Rhys Roberts.
O ble wyt ti’n dod yn wreiddiol? Dwi’n
dod o Ddinbych yn wreiddiol.
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n byw?
Dwi wedi byw yn Grangetown ers pedair
blynedd a hanner – handi iawn ar gyfer y
gwaith a galw i mewn i’r dref. Cyn hynny,
ro’n i’n byw yn Canton.
Ers faint wyt ti’n byw yng Nghaerdydd?
Dwi wedi byw yng Nghaerdydd ers 1994.
Beth fuest ti’n ei wneud cyn/ar ôl symud
yma?
Wedi i mi raddio o’r Coleg Normal mewn
Cyfathrebu, bûm i’n gweithio i Blaid
Cymru am amser cyn symud i Gaerdydd.
Wedi i mi symud yma, am gyfnod o tua
chwe blynedd, bues i’n gweithio fel is
deitlydd a chyfieithydd yn bennaf, cyn
symud ymlaen i weithio hefo’r corff
defnyddwyr Golwg ar Bost Cymru, lle y
bûm i’n gwneud gwaith cysylltiadau
cyhoeddus cyn symud i fy swydd
bresennol gyda Help the Aged yng
Nghymru. Dwi’n briod ers haf diwethaf
hefo Claire, sydd hefyd o’r gogledd.
Ble wyt ti’n gweithio erbyn hyn?
Fi ydi swyddog y wasg a chyfathrebu Help
the Aged yng Nghymru. Mae hi’n swydd
sydd yn rhoi lot o foddhad personol i mi,
ac yn hynod ddiddorol. Mae pob diwrnod
yn wahanol – yn aml iawn mae’n rhaid i
mi newid fy nghynlluniau gwaith am y
diwrnod oherwydd datblygiadau yn y
newyddion, a dwi’n meddwl mai dyna dwi
yn ei fwynhau am y gwaith fwyaf, ynghyd
â’r cyfle i geisio dylanwadu ar farn y
cyhoedd am faterion yn ymwneud â phobl
hŷn.
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser
hamdden?
Dwi’n licio treulio amser hefo Claire, ac
mae ffrindiau yn bwysig iawn i mi hefyd.
O ran diddordebau, mae gen i obsesiwn
hefo gitârs  does na ddim gair arall
amdano fo. Mae gen i bedair gitâr, gan
gynnwys Gibson Les Paul, Fender
Stratocaster (y ddau glasur ym myd gitârs
trydan) ac amplifier Marshall yn y tŷ. Mae
‘na rai yn dweud bod magu diddordeb
mewn gitârs yn arwydd o “midlife” crisis
buan, ond dwi wedi gwirioni hefo nhw ers
o ni’n 12 oed, felly yn amlwg nid dyna
ydi’r broblem. Diffyg talent ydi’r broblem i
fi. Dwi’n mwynhau cerddoriaeth a dyna
sydd mor dda am Gaerdydd ydi’r cyfle i
weld gigs gan y bandiau mawr i gyd  dwi
di gweld bron a bod fy holl hoff grwpiau i
gyd ers i mi fyw yma gan gynnwys Foo

Fighters, Red Hot Chilli Peppers a’r
Rolling Stones. Dwi’n mynd tair gwaith yr
wythnos i wneud ymarfer cylchred a paff
ymarfer yn y ganolfan chwaraeon yng
Ngerddi Soffia, a nes i siarad hefo Mick
Jagger ar y ffordd yno un noson wrth
gerdded trwy’r parc  roedd o wedi bod yn
gwylio Lloegr yn chwarae yn erbyn
Pacistan yn y maes criced, ac yn cerdded at
ei gar oedd wedi parcio y tu allan i’r
Mochyn Du  sioc a hanner! Wrth gwrs
doedd neb yn y nghoelio i tan i lun o Mick
Jagger yn gwylio’r criced ymddangos yn y
South Wales Echo y diwrnod canlynol.
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Dwi’n hoff iawn o Have I Got News for
You, Porridge, My Name is Earl a The
Thick of It. Dwi’n hoff o hiwmor
gwreiddiol, dychan a hiwmor sych, tywyll
a dwl.
Ble yw’r mannau gorau i fynd allan yng
Nghaerdydd?
Ro’n i’n arfer mwynhau mynd allan i’r
dref, ond rŵan mae’n well gen i fod yn
rhywle lle dwi’n gallu clywed be mae pobl
yn ei ddweud – rhaid fy mod i’n mynd yn
hŷn. Y lle gorau i fynd am beint ydi’r
Cornwall yn Grangetown.
Ble wyt ti’n hoffi mynd ar wyliau?
Wedi i ni briodi, mi aeth Claire a fi i Kenya
ar ein mis mêl, ac mi roedd o’n anhygoel
mynd i’r Masai Mara i weld yr anifeiliaid
gwyllt. Roedd pobl Kenya mor garedig a
chyfeillgar. Cefais fy synnu pa mor hapus a
hawddgar oedden nhw i gyd yn
gyffredinol, er bod tlodi a HIV ac Aids yn
broblemau mawr iawn yno. Mae o’n torri
calon rhywun i glywed y newyddion am yr
hyn sydd wedi bod yn digwydd yn y wlad
yn ddiweddar ers yr etholiadau.
Petait yn cael y cyfle i wella neu newid
rhywbeth yng Nghaerdydd, beth fyddet
ti’n ei newid?
Rhoi terfyn ar yr holl archfarchnadoedd
sydd yn cau siopau bach yn ein
cymunedau, a gwahardd adeiladu mwy o
fflatiau yn y ddinas.
Ble wyt ti’n dy weld dy hun mewn deng
mlynedd?
Dwi ddim yn siŵr â bod yn onest, ond
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Côr
Meibion y Machlud
Y Bontfaen
Sefydlwyd y côr yn 1998 er mwyn
cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol
Penybont ar Ogwr gan nad oedd côr
arall yn y Bontfaen na Bro Morgannwg
yn cystadlu yn yr ŵyl. Ar ôl yr
eisteddfod, penderfynodd y côr barhau i
berfformio mewn cyngherddau lleol a
chystadlu yn yr adran dan 40 o leisiau
mewn eisteddfodau.
Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r
côr wedi cystadlu mewn nifer o
eisteddfodau, gan ennill yr ail wobr yn
Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd
2004.
Ailgydiodd y côr yn yr ymarferion nos
Lun, 7 Ionawr 2008, rhwng 8.00 a 9:30
o’r gloch, a hynny yn Neuadd y Pentref
Ystradowen, rhwng Pontyclun a’r
Bontfaen.
Mae croeso mawr i unrhyw un sy’n
hoff o ganu, yn enwedig caneuon
Cymraeg. Nid oes angen profiad
blaenorol.
Am ragor o fanylion, cysylltwch â
Keith Brown, ffôn: 01446 773306, neu
Meic Edwards, ffôn: 01446 773685.

TROI AT FYD
‘ANGYLION UFFERN’
Fis Tachwedd y llynedd cyhoeddodd
awdur Llyfr y Flwyddyn 2007, Llwyd
Owen, ei drydedd nofel, flwyddyn a
hanner yn unig ar ôl iddo gyhoeddi ei
nofel gyntaf. A’r tro hwn mae wedi troi
at fyd ‘Angylion Uffern’ de Cymru. Ar
ôl cyhoeddi dwy nofel am fydoedd
amrywiol Caerdydd, mae’r ddiweddaraf,
Yr Ergyd Olaf yn mynd ar drywydd byd
eithafol gangsters, cyffuriau a hit men.
Yn ôl Llwyd, cafodd y nofel hon ei
dylanwadu gan gymeriad eithriadol a
gyfarfu pan oedd ar grwydr yn
Awstralia: ‘Pan o’n i yno des i nabod boi
o’r enw Tybs oedd yn datŵs drosto, yn
byw ar werthu cyffuriau ac yn rhan o’r
Hell’s Angels.’
Cyhoeddir Yr Ergyd Olaf gan Y Lolfa.

dwi’n hoff iawn o Gaerdydd, a dwi ddim
yn gweld rheswm i adael.

Pasport rhifyn Rhagfyr 2007
Ymddiheuriadau am y gwall yn erthygl mis
Rhagfyr. Ana Clara Cantero Simms oedd
yr enw cywir.
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Cylch Meithrin a
'Ti a Fi' Radur a
Phentrepoeth
Cofrestrwyd 25 o blant yn y Cylch
Meithrin fis Medi ac mae'n rhaid cynnal
sesiynau bore a phrynhawn bellach er
mwyn cynnwys pawb yn Ystafelloedd yr
Hen Eglwys, Radur. Rydym yn hynod o
ddyledus i Anti Alison, Anti Gwen ac
Anti Angharad sydd wedi gweithio'n
gydwybodol gyda phlant y Cylch
Meithrin drwy'r tymor. Diolch yn fawr
iawn i chi athrawon!
Trefnwyd nifer o weithgareddau
adloniadol yn ystod y tymor er mwyn
codi arian. Cawsom noson hwyliog i'r
mamau ym mwyty Kalla Bella yn
Llandaf yn yr hydref, a noddwyd plant y
Cylch Meithrin a 'Ti a Fi' i gerdded o
amgylch parc Ystum Taf un prynhawn
braf ym mis Tachwedd.
Eleni mae’r grŵp 'Ti a Fi' yn cael ei
redeg gan y rhieni bob bore Gwener
rhwng 9.15 a 10.45. Mae'r plantos wrth
eu bodd yn chwarae gyda'r teganau
newydd sbon, ac mae cyfle yma hefyd i'r
rhieni ddysgu Cymraeg trwy ddilyn
cynllun Cymraeg i'r Teulu. Os am fwy o
wybodaeth cysyllter â 02920842038.
Ysgol Bro Eirwg
Tredelerch
Caerdydd
02920 777124

Gweinyddwr Ysgol
32.5 awr yr wythnos
39 wythnos y flwyddyn
Dylid anfon am becyn gais o’r
ysgol: 02920 777124
Rhaid dychwelyd y ffurflen gais
at yr ysgol erbyn dydd Gwener
15fed Chwefror 2008

Dylan Jones
Gwasanaeth adeiladu a
dylunio gerddi.
Ffon gartref : 20512567
Symudol : 07890134514

Cymdeithas
Carnhuanawc
Ysgol Undydd – ‘Ein
Cefndryd Celtaidd’
Bydd Cymdeithas Carnhuanawc yn
cynnal Ysgol Undydd dan y pennawd,
‘Ein Cefndryd Celtaidd’, yn Neuadd y
Ddinas rhwng 10.00 y bore a 4.00 y
prynhawn, ddydd Sadwrn 16 Chwefror.
Yn sesiwn y bore bydd MaryAnn
Constantine sy’n UwchGymrawd y
Ganolfan UwchEfrydiau Cymreig a
Cheltaidd yn Aberystwyth, yn sgwrsio ar
daith Carnhuanawc i Lydaw, cyn i
Diarmait MacGiolla Chriost, Uwch
Ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg
Prifysgol Caerdydd, yn sôn am
‘Jailtacht’, sef adfywiad yr Wyddeleg
yng ngharchardai Gogledd Iwerddon.
Yn sesiwn y prynhawn bydd Jenefer
Lowe, un o’r gweithwyr dycnaf dros yr
iaith Gernyweg a Rheolwraig Datblygu
dros Bartneriaeth y Gernyweg, sef corff
sy’n ymdrechu i gryfhau ac uno’r
gwahanol fudiadau iaith yng Nghernyw,
yn annerch ar sefyllfa’r Gernyweg
heddiw. I gloi, cawn sgwrs gan Robert
Dunbar, sy’n Ddarllenydd yn y Gyfraith
a Chelteg ym Mhrifysgol Aberdeen, am
Ddyfodol yr Aeleg mewn Alban
ddatganoledig.
Y tâl cofrestru yw £10.00, ac mae
croeso cynnes i bawb. Am fanylion
pellach, cysyllter ag Alan Jobbins
(20623275).

Darlith Flynyddol Carnhuanawc
Dr Jason Walford Davies, Uwch
Ddarlithydd
a
ChydGyfarwyddwr
Canolfan Ymchwil R.S. Thomas ym
Mhrifysgol Bangor, fydd y Siaradwr
Gwadd
yn
Narlith
Flynyddol
Carnhuanawc yng Nghanolfan Chapter
am 7.30 ar 7 Mawrth. Testun ei ddarlith
fydd, ‘Man of Letters’/Gohebiaethau

Newyddion
Agor adeilad gwerth £35 miliwn
Ddiwedd Tachwedd agorwyd Canolfan
Ddysgu ar gyfer y Celfyddydau
Creadigol a Diwylliannol ger canol y
ddinas gan Brifysgol Morgannwg. Bydd
lle yn yr Atriwm i 2,000 o fyfyrwyr ac
mae yn yr adeilad 120 o staff ar bum
llawr. Cynhaliwyd cyngerdd agoriadol ar
29 Tachwedd, a'r actores enwog Siân
Phillips a'r darlledwr Jamie Owen oedd
gwesteion y noson, a'r artistiaid Catrin
Finch, Elin Manahan Thomas a Daisy
Blue yn perfformio. Cost yr adeilad oedd
£35 miliwn, ac yn un o'r canolfannau
mwyaf o'i bath ym Mhrydain.
Ymfudo i Israel
Testun rhaglen O Flaen Dy Lygaid ar
S4C, 11 Rhagfyr, oedd yr efeilliaid 20
oed, Joshua a Malka Liss a'u chwaer hŷn
21 oed, Sarah Liss, a fagwyd mewn teulu
Iddewig yn Nhreganna. Roedden nhw’n
ddisgyblion yn Ysgol Gymraeg Treganna
ac Ysgol Gyfun Plasmawr, ond mae'r tri
wedi penderfynu ymfudo i Israel er
mwyn byw bywyd Iddewig llawn.
Antholeg o Farddoniaeth
Llongyfarchiadau i'r Athro Meic
Stephens, Yr Eglwys Newydd, ar
ymddangosiad ei antholeg Poetry 1900
2000 yn y gyfres Library of Wales.
D ym a 'r fl odeuger dd fwya f o
farddoniaeth Saesneg gan feirdd
Cymreig sydd ar gael. Mae'n cynnwys
tua 550 o gerddi gan 100 o feirdd, gan
ddechrau gyda W. H. Davies, yn ogystal
â’r cewri fel Idris Davies, Dylan
Thomas, Alun Lewis, Glyn Jones, R. S.
Thomas, ac yn y blaen, hyd at feirdd
ifainc megis Owen Sheers. Mae'r
golygydd yn darparu nodyn am bob un
o'r beirdd ac mae gan y llyfr
rhagarweiniad gan yr Arglwydd Dafydd
ElisThomas. Pris y gyfrol, sy'n cynnwys
877 o dudalennau, yw £12.99, a Parthian
yw'r cyhoeddwr.

Y DINESYDD CHWEFROR 2008

Bwrlwm Bro Eirwg

Ysgol y Wern

Pantomeim
Wrth i dymor y Pantomeim ddod i’w
derfyn, estynnwn ein llongyfarchiadau i
rai o ferched yr ysgol a fu’n ymddangos
ym mhantomeim ‘Eira Wen’ yn y Theatr
Newydd yng Nghaerdydd. Tra bu’r
gweddill ohonom yn ymlacio dros yr
ŵyl, bu Aimee Merrick, Zoe Bennett,
Ebony Laver, Natasha Burns a Robyn
Evans yn brysur yn diddanu
cynulleidfaoedd wrth iddynt ddawnsio ar
y llwyfan. Da iawn ferched!

Unwaith eto eleni mae’r ysgol wedi bod
yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth
‘Ysgolion yn Erbyn Hiliaeth.’
Llongyfarchiadau i Daniel Smith
(blwyddyn 6) sydd wedi llwyddo i gael
ei lun wedi ei gyhoeddi yng nghalendr
2008. Derbyniodd Daniel ei wobr o
docyn llyfr gwerth £50 mewn seremoni
wobrwyo arbennig yn y Ganolfan Friary
ar 11 Rhagfyr. Derbyniodd yr Ysgol
hefyd siec o £150.

Cymru neu Seland Newydd?
Braf oedd gweld teulu’r Kings ar y
teledu yn ddiweddar, wrth i gamerâu eu
dilyn yr holl ffordd i Seland Newydd!
Roedd y teulu’n ystyried symud yno i
fyw, ond wedi treulio amser yn y wlad,
rydym yn falch iawn i ddweud eu bod
wedi penderfynu aros yng Nghymru fach
wedi’r cyfan.

Yn dilyn ei llwyddiant y llynedd yn yr un
gystadleuaeth, mae un o gynddisgyblion
y Wern, sef Anna Howells, wedi llwyddo
i gael ei llun wedi ei argraffu ar gardiau
Nadolig Prif Weinidog Cymru a’i
Weinidogion. Anrhydedd mawr i’r ysgol
oedd croesawu Mr Rhodri Morgan atom
i gyflwyno’r garden i Anna, a braf iawn
hefyd oedd cael croesawu cynddisgybl
yn ôl atom am y bore.

Newyddion am staff yr ysgol
Bu’n rhaid ffarwelio â dwy aelod o’r
staff ar ddiwedd tymor yr hydref am
resymau gwahanol. Gadawodd Claire
Wilson er mwyn dechrau swydd newydd
fel aelod o dîm athrawon Anghenion
Arbennig y Sir, tra oedd Angela Doyle
yn priodi Richard Craig ar nos Galan cyn
i’r ddau symud i Hong Kong am gyfnod.
Dymunwn bob hapusrwydd a llwyddiant
i’r ddwy. Wrth ffarwelio â Claire ac
Angela cawsom gyfle i groesawu dwy
aelod arall i’r ysgol. Siwan Leeke sydd
bellach yn gyfrifol am Anghenion
Arbennig, ac mae Charlene Kotzyba yn
dysgu Blwyddyn 4. Croeso mawr!
Mwslemiaeth
Cafodd plant Blwyddyn 6 gyfle i ddysgu
llawer iawn am Fwslemiaeth yn ystod
ymweliad Cyril â’r ysgol. Gwrandawodd
y plant yn astud wrth i Cyril siarad am ei
brofiadau fel Mwslim, ac yna cawsant
gyfle i ofyn pob math o gwestiynau iddo.
Cyfle gwych i ddysgu trwy wrando ar
brofiadau personol.
Chwaraeon
Hyd yn hyn, mae tîm rygbi’r ysgol wedi
bod yn ddiguro!
Roedd y tîm yn fuddugol yn erbyn
ysgol Pwll Coch, dwywaith yn erbyn
ysgol St Cadocs, a chafwyd gêm gyfartal
yn erbyn Cwrt yr Ala.
Enillodd tîm pêldroed yr ysgol yn
erbyn y Berllan Deg! Llongyfarchiadau i
aelodau’r timau, a diolch i Mr Iwan
Davies am eu hyfforddi.

Anna Howells gyda Prif Weinidog
Cymru
Llongyfarchiadau i’r 5 disgybl canlynol
ar gael eu dewis i chwarae gyda
Cherddorfa Blant Prydeinig: Harry
LovellJones (blwyddyn 6) – offer taro,
Elen Roberts (blwyddyn 6) – bas dwbl,
Osian Hughes (blwyddyn 6) – baswn,
Charlie LovellJones (blwyddyn 4) –
ffidil. Mae Hannah Roberts (blwyddyn
4) hefyd wedi cael ei derbyn i’r
gerddorfa hyfforddi ar ei fiola. Bydd y
plant yn mynychu ymarferion yn
rheolaidd yn WestonSuperMare, yn
ogystal â threulio wythnos yn Swydd
Efrog dros yr haf.
Unwaith eto eleni profodd yr ysgol
lwyddiant mawr yng Nghystadleuaeth
Nofio’r Urdd Caerdydd a’r Fro.
Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd.
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Clerc Ar Gyfer Corff
Llywodraethu
Ysgol Pen Y Garth,
Penarth.
Mae angen llenwi swydd Clerc ar
gyfer Corff Llywodraethu Ysgol Pen
y Garth ym Mhenarth ym Mro
Morgannwg.
Lleolir yr Ysgol yn Redlands Road,
Penarth, CF64 2QN.
Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus
gychwyn ar unwaith ac mae’r
dyletswyddau yn cynnwys mynychu
cyfarfodydd, ysgrifennu cofnodion,
paratoi agendau a rhoi cyngor i
Lywodraethwyr ynghylch materion
gweithdrefnol. Y rhinweddau dymunol
ar gyfer y swydd fygedol hon yw
synnwyr cyffredin, disgresiwn,
sensitifrwydd tuag at gyfrinachedd a
sgiliau llythrennedd da. Rhoddir
hyfforddiant llawn.
Telir honorariwm o £791.00 am
flwyddyn o wasanaeth (i’w dalu ar
ffurf 12 rhandaliad misol o £65.92) a
bydd modd hawlio hyd at £150 y
flwyddyn i dalu am ddeunydd
ysgrifennu, costau postio, costau
llungopïo, costau ffôn a chostau
teithio.

Gellir cael ffurflenni cais a
gwybodaeth bellach gan:
John Sparks, Uned Cymorth i
Lywodraethwyr, Cyfarwyddiaeth
Dysgu a Datblygu Cyngor Bro
Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig,
Heol Holton, Y Barri CF63 4RU
Ffôn: (01446) 709106
(uniongyrchol)
Ebost:
JSparks@valeofglamorgan.gov.uk
Dyddiad cau: Dydd Gwener 29
Chwefror 2008
Cyfarwyddiaeth Dysgu A Datblygu
www.valeofglamorgan.gov.uk

CHWILIO AM
BLASTRWR?

Am amcanbris
ffoniwch Rhiannon ar:

07859 919477
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Caerdydd

a’r

Cylch

Pwyllgorau Apêl
Gyda’r Eisteddfod ond ryw 6 mis i ffwrdd,
mae hi’n mynd i fod yn gyfnod prysur
iawn i’r pwyllgorau apêl. Nos Wener, 1
Chwefror, bydd Stomp y Beirdd ifanc yn
cael ei gynnal ym Mhentyrch. Bydd
tocynnau’n £8, a bydd bar ar gael. Os am
fwy o wybodaeth ffoniwch 029 2089 0040.
Nos Wener yr 8fed, ceir noson Twmpath
a Ceilidh 6 Gwlad yng nghlwb Trydan,
Pontcanna. Bydd y noson yn dechrau am
8yh, ac os hoffech fwy o wybodaeth e
bostiwch apel.eisteddfod@btinternet.com
neu ffoniwch y swyddfa ar 029 2076 3777.
Champagne a Cytgan fydd yr arlwy ar
nos Sadwrn, 16 Chwefror, yng nghlwb
Golff Llanisien. Am fwy o wybodaeth e
bostiwch cysylltwch â’r swyddfa ar y rhif
uchod.
Bydd y mis yn cloi gyda chwis yn
nhafarn y Duke of Clarence yn Nhreganna,
yng ngofal Keith Bach, a chynhelir ocsiwn
fach yn ystod y noson, yn dechrau am 7.30.
Os oes unrhyw ddigwyddiadau eraill yr
hoffech eu rhoi ar wefan yr Eisteddfod,
cysylltwch â Siwan ar 029 2076 3777 neu
drwy ebost at siwan@eisteddfod.org.uk.
Os hoffech stondin yn yr Eisteddfod,
mae’r holl fanylion a ffurflenni archebu ar
gael ar y wefan: www.eisteddfod.org.uk.
Dyddiadau Cau
Nodyn i atgoffa pawb sy’n bwriadu
cystadlu yn y cystadlaethau isod, cofiwch
fod y dyddiadau cau yn prysur agosáu:
gy G
n a
i’ n igi l wc
c w on a h am
ne s m e r be
wy r i n n
d d a id ig

Casau Gwaith Tŷ?
Ry’n ni wrth ein bodd!

1 Mawrth: Cystadlaethau Actio Drama fer.
31 Mawrth: Dysgwr y Flwyddyn
1 Ebrill: Cystadlaethau Cyfansoddi
1 Mai: Cystadlaethau Llwyfan

Ysgol Gyfun
Glantaf

Arweinyddion Llwyfan
Penodwyd y canlynol fel arweinyddion
llwyfan Caerdydd a’r Cylch : Hywel Jones,
Betsan Powys, Gary Niclas a Rhian Parry.

Cyfraniadau Elusennol
Mae ein disgyblion yn cyfrannu’n
helaeth at lu o elusennau o bob math yn
flynyddol, ac yn barod iawn i wneud
hynny trwy awgrymu amryw o
weithgareddau elusennol gwahanol. Yn
ystod y pedwar mis ers mis Medi, mae
disgyblion Glantaf wedi cyfrannu dros
£4600 tuag at elusennau sy’n cynnwys
Cymorth Cristnogol, George Thomas,
Ymddiriedaeth AIDS, Holme Towers,
Barnardo’s Cymru a Phlant Mewn
Angen. Cyngor yr Ysgol sy’n
penderfynu pa elusennau i’w cefnogi, a
phrif elusennau’r ysgol eleni yw
Cymorth Cristnogol a Childline Cymru.
Wrth ystyried y feirniadaeth gyson sydd
ar gymdeithas o blant a phobl ifanc, braf
iawn yw gweld parodrwydd ein
disgyblion i gefnogi eraill sy’n llai
ffodus na nhw eu hunain.

Llywydd Anrhydeddus
Llongyfarchiadau i Guto Harri, yn
wreiddiol o’r Eglwys Newydd, sydd erbyn
hyn un o brif newyddiadurwyr y BBC, ar
gael ei ddewis fel Llywydd Anrhydeddus
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Tocynnau
Bydd rhaglen cyngherddau Eisteddfod
Caerdydd yn cael ei lawnsio’n swyddogol
ddiwedd mis Chwefror, gyda’r tocynnau’n
mynd ar werth ar gychwyn Mis Mawrth.
Os am gopi rhad ac am ddim o lyfryn
cyngherddau’r Eisteddfod, cysylltwch â
Swyddfa’r Eisteddfod.
Dysgwyr
Mae Gwenllian Willis wedi ei hapwyntio’n
Swyddog y Dysgwyr ar gyfer Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd a’r Cylch. Os
hoffech wybod am unrhyw weithgareddau,
digwyddiadau neu gyrsiau sy’n cael eu
trefnu ar gyfer dysgwyr, cyn neu yn ystod
yr Eisteddfod, mae croeso i chi ysgrifennu
at gwenllian@eisteddfod.org.uk am ragor o
fanylion.
Mae croeso i bawb i ddod i ‘Cwis y
Dysgwyr’ yn y Cayo Arms ar 22 Chwefror
2008 am 7.30yh, er mwyn codi arian ar
gyfer yr Eisteddfod. Bydd raffl mawr a
llawer o sbort, felly dewch i ymuno yn yr
hwyl!
Am fanylion pellach cysylltwch â
Swyddfa’r Eisteddfod, 40 Parc Tŷ Glas,
Llanisien, Caerdydd CF14 5DU (: 029
2076 3777
Ebost: gwyb@eisteddfod.org.uk

Newyddion
·
·
·
·

Glanhau cyson
Glanhau Gwanwyn
Gweithwyr wedi eu hyfforddi
Gwarant Llawn

Galwch heddiw am ddyfnbris

0845 838 3691
www.myhomeplc.com
Caerdydd  Y Fro  A’r ardal gyfagos

Llwyddiant i Scott
Llongyfarchiadau i Scott Argyle, chwech
oed, sy’n ddisgybl yn Ysgol y Wern,
Llanisien, ar ennill cystadleuaeth yr Echo
a chwmni bara Brace i gynllunio cerdyn
Nadolig i'w ddosbarthu i staff a
chwsmeriaid cwmni Brace. Gwnaeth
Scott lun o ddyn eira a dynnodd sylw
darllenwyr yr Echo a bleidleisiodd o
blaid ei lun. O ganlyniad, mae Scott wedi
ennill beic mynydd, ymweliad i'w deulu
â Gwersyll Butlins, a phicau ar y maen
i'w dosbarthu yn yr ysgol! Dalier ati,
Scott.

Llongyfarchiadau
Braf yw gallu adrodd unwaith eto eleni
am lwyddiant ein disgyblion Chweched
Dosbarth sydd wedi ennill lle ym
Mhrifysgol Rhydychen. Bydd Lewis
Roberts yn dilyn cwrs meddygaeth, a
Christopher Kelly yn gwneud ei radd ym
myd Peirianneg Biofeddygol.
Hoffem hefyd ddymuno’n dda i Jamie
Roberts, cyn ddisgybl Glantaf, ar ennill
lle yng ngharfan Rygbi Cymru ar gyfer
Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Mae’r
cefnwr 21ain oed, sy’n chwarae i’r
Gleision, eisoes wedi cynrychioli’i wlad
ar lefel dan19eg, a bu’n aelod o’r garfan
dan21ain a enillodd y Gamp Lawn ym
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn
2005. Gobeithio’n wir y caiff brofi’r un
llwyddiant eleni!
Colli o drwch blewyn
Llongyfarchiadau i Tomos Rees, athro
Sbaeneg Ysgol Gyfun Plasmawr, ar ddod
yn ail yng Nghystadleuaeth Mastermind
Cymru, S4C, ar 9 Rhagfyr. Yr enillydd
oedd Siôn Aled o Wrecsam, a Tomos
Rees yn ail agos iawn. Roedd gŵr arall
o Gaerdydd yn yr ornest hefyd, sef
Rhisiart Williams.
Doethuriaeth
Llongyfarchiadau i Dafydd Williams,
Tongwynlais, cynYsgrifennydd Plaid
Cymru, ar gael PhD mewn Economeg
ym Mhrifysgol Morgannwg.
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Cymdeithas
Gymraeg Dinas
Powys
Wedi noson hwylus a llwyddiannus
iawn o godi arian at ddwy elusen
leol dan lywyddiaeth Mags Harris,
ym mis Tachwedd, pleser o’r mwyaf
oedd i Gymdeithas Gymraeg Dinas
Powys gyflwyno siec o £500 yr un i
‘Scope’ a ‘Touch Trust’ yn ystod ei
gwasanaeth Nadolig.
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Genedigaethau
Llongyfarchiadau
Richard a Gwenllïan Gravelle ar
enedigaeth Lleu Elwyn Royston yn
Ysbyty'r Brifysgol ar 21 Tachwedd.
Brawd bach i Macsen.

Aelodau o bwyllgor y gymdeithas yn
cyflwyno siec i Rhun Jones o ‘Touch Trust’.

Penblwydd hapus i
Ysgol Treganna
Agorodd Ysgol Treganna ei drysau yn
1987, gyda dau ddosbarth o blant, a
chyfanswm o 27 disgybl. Erbyn dathlu
penblwydd ugain oed yr ysgol yn 2007,
roedd cyfanswm y disgyblion wedi codi i
191, ac mae’r ysgol bellach yn rhy fach i
gwrdd â'r galw. Canmolwyd yr ysgol ar
ôl ymweliad gan dîm archwilwyr addysg
yn 2006. Penblwydd hapus i staff a
disgyblion yr ysgol, a phob llwyddiant
eto i'r dyfodol.

Cyhoeddi Albwm
o'r enw Enaid
Mae’r canwr Paul Grey Jones, gynt o
Riwbeina, wedi ymuno â'i gyfaill, Llŷr
Williams, y pianydd enwog, gynt o
Wrecsam, i gynhyrchu albwm o'r enw
Enaid. Cyfarfu’r ddau am y tro cyntaf
yn 1998 pan oeddynt yn fyfyrwyr yn yr
Academi Frenhinol, ac mae Llŷr wedi
cyfeilio i Paul nifer o weithiau ers hynny.
Pob lwc i'r fenter o gyhoeddi albwm o
ganeuon gan Brahms, Schubert, Vaughan
Williams, ayyb. Roedd Paul yn athro
Ffiseg yn ei hen ysgol, sef Ysgol Gyfun
Glantaf, cyn troi at y byd cerddorol.

Rhodri a Haf Tilsley, Radur, ar
enedigaeth Garmon Llŷr yn Ysbyty'r
Brifysgol ar 7 Rhagfyr. Ŵyr i Gareth a
Margaret Tilsley, Bangor, a John a Rita
Williams, Caernarfon.
Arwel a Joanna Jones ar enedigaeth eu
merch, Megan Bethan, yn Lausanne yn y
Swistir ar 13 Rhagfyr. Hi yw'r wyres
gyntaf i Elfan a Gwennith Jones,
Cyncoed.
Llongyfarchiadau i Elin Angharad a Ben
Spruce, Sblot ar enedigaeth Jemeima
Fflur ar 16 Tachwedd, ac i Manon a
Rhys Lewis, Aberaeron ar enedigaeth
Dafydd Wiliam ar y 30ain o Ragfyr.
Wyres ac ŵyr i John Albert a Tegwen
Evans, Llysfaen.

YSGOL UWCHRADD CAERDYDD
Ffordd Llandennis, Caerdydd CF23 6WG
Ffon: 0292075 7741 Ffacs : 02920680850

Ysgol Uwchradd Grwp 7 A.A.Ll 1118
Nifer disgyblion 1430
(358 yn y Chweched Dosbarth)

ATHRO/ ATHRAWES GYMRAEG
(0.8 dros gyfnod mamolaeth)
Gwahoddir ceisiadau, gogyfer â Mawrth
3ydd tan Gorffennaf 11ed, gan raddedigion
profiadol a brwdfrydig i ddysgu Cymraeg
hyd at safon TGAU. Swydd dros dro dros
gyfnod mamolaeth fydd hon. Dylid anfon
CV a llythyr cais i’r ysgol.
DYDDIAD CAU : DYDD LLUN,
CHWEFROR 18fed, 2008
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Newyddion o’r Eglwysi

Eglwys y Crwys

Bethel, Rhiwbeina

Eglwys Dewi Sant

Y Gorlan
Cafodd aelodau’r Gorlan gyfarfodydd
gwerthfawr iawn yn ystod y cyfnod cyn
y Nadolig. Ddydd Mercher, 8 Rhagfyr,
cafwyd sgwrs ddifyr gan Mr Gwyn Jones
yn sôn am y llythyrau y bu’n ymwneud â
hwy yn ystod ei yrfa yn y fyddin ac fel
gweinyddwr ym myd addysg. Cyfeiriodd
hefyd at lythyrau Paul yn yr eglwysi y bu
ef yn cyfathrebu â hwy yn dilyn ei waith
cenhadol. Pythefnos yn ddiweddarach
daeth y Parch. Denzil John atom i sôn
am nodweddi on Nadoligau ei
blentyndod, ac am wir ystyr yr ŵyl
arbennig hon. Mr Gareth Lloyd Jones
roddodd gychwyn i’r flwyddyn newydd
gyda phrynhawn difyr a hwyliog yn
olrhain hanes ei yrfa yn y byd addysg,
o’i ddyddiau cynnar yn Ysgol Gynradd
Marlbourgh hyd ei swydd weinyddol
gyda’r Cydbwyllgor Addysg Cymreig.

Diolch i bawb a drefnodd oedfaon
arbennig y Nadolig. Cafwyd oedfa
fendigedig gan y plant, a galwodd Siôn
Corn yn ystod y baned. Mrs Gwenda
Francis a Mrs Mair Jenkins drefnodd yr
oedfa i’r oedolion, a mwynhad o’r
mwyaf oedd cael cyfraniadau gan y plant
a’r bobl ifanc. Diolch hefyd i Mr
Gwilym Roberts am gadw trefn ar gôr
bach y capel. Trefnwyd yr Wylnos
Nadolig fel arfer gan Gymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina, a chafwyd oedfa
Sul ola’r flwyddyn dan arweiniad ein
Gweinidog, y Parch. T. Evan Morgan, ar
y cyd ag aelodau Salem, ein chwaer
eglwys.
Cynhaliwyd oedfa arbennig i nodi
trichanmlwyddiant geni Charles
Wesley. Mwynhawyd canu rhai o’i
emynau, bob un wedi cael ei gyfieithu’n
wych i’r Gymraeg.
Un o aelodau Bethel, Mr Fred Dyer,
yw Islywydd Cyngor Eglwysi Cymraeg
Caerdydd eleni. Cafodd ei groesawu
mewn oedfa Wythnos Gweddi er hybu
Undeb Cristnogol a gynhaliwyd yn
Salem dan arweiniad y Parchedig T.
Evan Morgan.

Croesawu
Croesawyd pob math o gynulleidfaoedd i
Eglwys Dewi Sant ar drothwy’r Nadolig.
Cynhaliwyd gwasanaeth Carolau a
Darlleniadau Undeb Cristnogol
Myfyrwyr UWIC yn yr eglwys, ac roedd
yr adeilad dan ei sang ar gyfer Dathliad
Nadolig blynyddol Ysgol Gyfun Glantaf.
Cafwyd ymateb gwych i’r gwahoddiad
blynyddol yr estynnwn i weithwyr
swyddfeydd Cilgant a thu hwnt, ynghyd
ag eraill, i Wasanaeth Nadolig Awr
ginio, gyda chyfle ardderchog i
gymdeithasu dros luniaeth ysgafn.
Dathlu
Daeth cynulleidfaoedd niferus i ddau
wasanaeth gorfoleddus i ddathlu’r Ŵyl
yng ngolau canhwyllau a chynhesrwydd
gwisg Nadoligaidd yr eglwys. Trannoeth
i’n Gwasanaeth Llith a Charol, lle’r oedd
datganiadau arbennig gan y côr,
croesawyd y Parchedicaf Ddr Barry
Morgan atom i weinyddu’r Cymun
Bendigaid i dros gant o addolwyr ar
noswyl Nadolig.
Creodd cyfraniad
ysbrydoledig y côr, dan arweiniad David
Leggett, argraff arbennig ar bawb – yn
enwedig yr Archesgob!
Yr Ysgol Sul
Roedd hi’n gyfnod llenwi bocsys
esgidiau ar gyfer plant anghenus a
mwynhau’r parti bondigrybwyll, cyn i
gynulleidfa werthfawrogol wylio
‘…diniweidrwydd gwyn yr actorion
Yn troi pethau cyffredin, yn wyrthiol, yn
eni…’
yn nrama’r Nadolig, a oedd yn cyfuno’r
hanes Beiblaidd gyda’r oes sydd ohoni.
Cristingl
Cynhaliwyd Gwasanaeth y Cristingl ar
nos Sul yr Ystwyll, a pharatowyd
orennau’r Cristingl a’u haddurniadau
symbolaidd gan blant ac athrawon yr
Ysgol Sul.
Cyneuwyd canhwyllau’r
Cristingl yn nhywyllwch yr eglwys dan
arweiniad y Parchedig Athro Thomas
Watkins, ac fe’n cymhellwyd i
orymdeithio drwy’r eglwys dan ganu un
o emynau’r Cristingl, pob un â’i
gannwyll, yn arwydd o’n parodrwydd i
gerdded yn ein byd ansicr ni gan arddel
Crist, sef goleuni’r byd.
Gwnaed
casgliad i Gronfa Archesgob Cymru er
budd plant.

Y Grŵp Merched
Nos Lun, 3 Rhagfyr, cafodd y Grŵp
Merched gyfle i ddathlu’r Nadolig yn
gynnar gyda swper arbennig wedi ei
baratoi gan Liz Fulhardy. Arlwywyd y
byrddau yn dymhorol gan aelodau’r
pwyllgor, a gweinyddwyd y wledd gan
rai o’r blaenoriaid. Daeth y noson i ben
gyda chyfraniadau ar lafar ac ar gân.
Gwilym Roberts oedd y gŵr gwadd fis
yn ddiweddarach, a chafwyd ganddo
gr ynh oa d byw o’r m odd yr
ailgyflwynwyd yr Hebraeg trwy gyfrwng
gwersi Wlpan i ymfudwyr newydd oedd
â’u bryd ar ymsefydlu yng ngwlad yr
addewid.
Y Gymdeithas
Nos Wener, 30 Tachwedd, cafodd
aelodau’r Gymdeithas gyfle i wrando ar
Gôr Aelwyd Hamdden yn cyflwyno
cyngerdd amrywiol dan arweiniad Mrs
Eilonwy Jones. Cafwyd noson i’w chofio
gan gôr sy’n gwneud cyfraniad teilwng i
fyd y gân yng Nghymru, ac i ddilyn
cafwyd cyfle i gymdeithasu yn
awyrgylch gartrefol y festri. Aeth elw’r
noson tuag at ymgyrch Sierra Leone.
Aelodau’r Gymdeithas oedd yn gyfrifol
am oedfa fore Sul, 23 Rhagfyr, a
chafwyd cyfraniadau gwerthfawr a
thymhorol ganddynt dan arweiniad Mrs
G l en ys
Th omas,
Ca d eir yd d
y Gymdeithas am y flwyddyn gyfredol.
Yn ôl ein harfer hefyd, roedd
Gwasanaeth Blwyddyn Newydd yng
ngofal aelodau’r gymdeithas hon, ac fe’i
c yn h al i wyd
n os
Wen er ,
4
Ionawr. Roedd y trefniadau yng ngofal y
Cadeirydd, a’r myfyrdod yng ngofal y

P a r c h e d i g i on
Roberts.

I fa n

a

Catr in

Yr Ysgol Sul
Cafodd plant ac ieuenctid yr Ysgol Sul
brynhawn o hwyl a sbri ar y llawr
sglefrio o flaen Neuadd y Ddinas
bythefnos cyn y Nadolig. Wrth i’r ŵyl
nesáu roedd yn rhaid paratoi ar gyfer
Drama’r Geni, a chafwyd hwyl yn
gwneud hynny yng ngofal Mrs Siân
Griffiths.
Taith Gerdded
Ddeuddydd wedi’r Nadolig, aeth nifer
o’r aelodau ar daith gerdded ar hyd
llwybr y gamlas sy’n arwain o Bonty
moel ger Pontypŵl i gyfeiriad y
Goetre. Trefnwyd y daith arbennig hon
gan Mr David Jones, a bydd y daith
nesaf ar gyfer dydd Llun, 5 Mai.
Llongyfarchiadau
I’r Athro John Gwynfor Jones ar gael ei
gomisiynu i weinyddu’r sacramentau o
fewn yr Henaduriaeth, ac i Aled
Williams, mab Mr a Mrs Gareth
Williams, ar ei ddyweddïad â Llinos
Roberts o Fangor. Mae Aled yn bennaeth
y Gymraeg yn Ysgol Gyfun y Strade, a’i
ddyweddi yn feddyg yn ardal Cydweli a
Thrimsaran.
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Ebeneser, Heol Siarl
Gwasanaethau’r Nadolig
Daeth canol mis Rhagfyr a dechrau ar
gyfres o wasanaethau Nadolig bendithiol
a hwyliog. Cychwynnwyd y cwbl gan yr
ieuenctid ar fore 17 Rhagfyr, ac roedd eu
cyfraniadau cyfoethog yn gychwyn
gwych ar wir ystyr y Nadolig. Gyda’r
hwyr, wedyn, gwasanaeth Cymdeithas y
Chwiorydd, a graen paratoi a didwylledd
yn gwau drwy’r cyfan. Ond mae’r ysgol
Sul yn llwyddo i doddi’r galon bob
blwyddyn, a doedd eleni ddim yn
eithriad. Gyda chanu, cyflwyniadau a
cherddorfa fach yn rhan o’r cyflwyniad,
roedd hi’n oedfa fendithiol a hynaws, ac
yn dilyn y cwrdd cafwyd parti’r ysgol
Sul gydag ymweliad gan Siôn Corn.
Tro’r aelodau oedd hi yn oedfa’r nos, ac
yng ngolau canhwyllau fe’n hatgoffwyd
mai dathlu Iesu yw gwir lawenydd y
Nadolig. Ar fore dydd Nadolig daeth
cynulleidfa dda ynghyd i ddiolch am
ddyfodiad Iesu i’n byd, a chafodd y plant
bleser mawr hefyd yn y traddodiad o
ddangos un o’u hanrhegion i bawb. Ie,
dyna chi, roedd technoleg yn amlwg
iawn yn yr hyn a welwyd y bore hwnnw,
cyn i bawb ddymuno Nadolig Llawen
i’w gilydd a throi am adref.

Ieuenctid
Dros y Nadolig aeth Elin Harding a’i
ffrind Becky i ganu carolau o amgylch yr
Eglwys Newydd gan lwyddo i godi
£105.00 er budd ein helusen eleni –
‘Cancer Care Cymru’. Da iawn wir!
Gweithgaredd elusennol arall gan yr
ieuenctid dros y Nadolig oedd pacio
bagiau yn ‘M&S’ Llanisien. Casglwyd
dros £1400.00 yno. Diolch am gyfraniad
yr ieuenctid bob amser i weithgareddau’r
eglwys.
Llongyfarchiadau
Ar 15 Ionawr dathlodd Ernest Price, ein
haelod hynaf, ei benblwydd yn 100 oed.
Roedd Mr Price yn arfer cadw siop
fferyllydd ar City Road, Caerdydd, ac
roedd ei dad yn weinidog gyda’r
Annibynwyr yng Nglandŵr, Abertawe.
Aeth criw bychan o blith yr aelodau i
ganu a dymuno penblwydd hapus iawn
iddo, ac roedd pawb yng ngwasanaeth y
Sul cynt wedi llofnodi eu henwau ar
bapur i’w gynnwys yng ngherdyn yr
eglwys ar ei gyfer. Dymuniadau gorau
iddo.
Y Gymdeithas
Daeth y prifardd Tudur Dylan i’n
diddanu a’n difyrru nos Fawrth, 15
Ionawr. Aeth i fyd plant gan sôn am eu
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Minny Street, Caerdydd

Salem Treganna

Bedyddio
Braint oedd cael tystio i fedydd tair o
wyresau Sara a Ben Barr yn yr oedfa
foreol y Sul cyn y Nadolig: Gwen Sara a
Megan Elizabeth  merched Siân a James
Barr (Llundain) a Daisy Sarah Anna –
merch Sybil a Tim Kinnaird (Llanisien) a
chwaer i Oliver a Sam.

Bedydd
Cawsom dystio i fedydd Tomos, mab
Lisa ac Ian Weighell, ddechrau Ionawr.
Dymunwn yn dda iddynt fel teulu.

Geni
Croesawn yn gynnes Dafydd Wiliam
Lewis, mab Manon a Rhys yn
Aberaeron, ac ŵyr bach arall i Tegwen a
John Albert Evans.
Gwasanaethau’r Nadolig
Cafwyd tri chyflwyniad arbennig gan
blant ac ieuenctid yr Ysgol Sul dros
Suliau cyntaf yr Adfent. Cychwynnodd y
plantos lleiaf gydag ‘Anrheg y Pry
copyn’ cyn i’r plant gyflwyno ‘Stori
Babwshca’, ac i’r ieuenctid roi
cyflwyniad o Stori’r Geni o safbwynt
canolfan uwchreolaeth yr angylion  dan
arweiniad y capten, James Kirk!
Trefnwyd gwasanaeth Naw Llith a
Charol bendithiol gan Marian Lake a
Meudwen Davies ac fe’n harweiniwyd
mewn Gwasanaeth Noswyl Nadolig gan
Owain a Lona gyda nifer o aelodau’n
cymryd rhan.
Fore’r Nadolig,
cynhaliwyd ein gwasanaeth blynyddol ar
y cyd â chyfeillion y Crwys ym Minny
Street gyda cherddorfa ieuenctid y ddwy
eglwys yn cynorthwyo a’r Parch. Glyn
Tudwal Jones yn pregethu.
Cafwyd
nifer o gyfleon i gofio am gyfeillion llai
ffodus wrth i’r Ysgol Sul sicrhau Lloches
Argyfwng drwy gyfrwng cynllun
‘Present Aid’ Cymorth Cristnogol.
Cyfrannodd aelodau 70 o anrhegion i’w
dosbarthu ymysg digartref y ddinas, a
chasglwyd oddeutu £500 tuag at waith
Cymorth Cristnogol yng nghasgliad
bore’r Nadolig a chyfraniadau Coeden
Cyfarchion yn y capel.
Y Gymdeithas
Wrth nesáu at ddiwedd 2007 cawsom
diniweidrwydd a’u gallu yn aml i
ddweud pethau mawr mewn modd syml.
Crefft sy’n cael ei cholli, gan amlaf, wrth
droi’n oedolyn. Cafwyd ambell stori am
ei deulu a’r teulu estynedig, yn ogystal â
beirdd oedd yn amlwg wedi creu argraff
arno. Cawsom bleser wrth iddo adrodd
ambell gerdd o’i waith rhwng y straeon a
oedd yn deffro’r dychymyg, ac fe’n
synnwyd gan ei ddawn wefreiddiol i drin
geiriau. Diolch iddo am noson hwyliog
dros ben.

Gwasanaethau Nadolig
Cawsom wasanaethau arbennig i
ddathlu’r Nadolig eleni.
Roedd
gwasanaeth y plant a’r bobl ifanc ym mis
Rhagfyr yn wefreiddiol, a diolch o galon
i bawb a gynorthwyodd, i bawb a
gymerodd rhan, ac i bawb am ddod.
Roedd Salem yn llawn, a chafwyd
drama’r geni gan y plant lleiaf, a
pherfformiadau gwych gan y bobl ifanc
wrth iddynt edrych i’r dyfodol. Cafwyd
perfformiadau dawnsio a cherddoriaeth
arbennig iawn hefyd.
Hyfryd oedd gweld cynifer yn ymuno â
ni fore’r Nadolig. Cafwyd gwasanaeth
teuluol anffurfiol, ac roedd y plant wrth
eu boddau yn dangos eu hanrhegion.
Clwb Coffi/Clwb Llyfrau
Cyfarfu’r clybiau yma yn ystod Ionawr.
Clwb Brecwast
Mae’r Clwb yn mynd o nerth i nerth, ar
gyfer rhieni/gofalwyr a’u babanod a
phlant ifanc iawn.

gipolwg ar ardal a phobl y Rhondda yng
nghwmni Cennard Davies, cyn i John
Albert Evans ein diddanu bythefnos yn
ddiweddarach fel rhagarweiniad i’r parti
Nadolig. Yn y flwyddyn newydd
rhannodd Mary Wiliam iaith ei mam â
ni, gan ennyn cryn ymateb a
brwdfrydedd wrth i’r gynulleidfa
gyfrannu ymadroddion a geiriau yr
oeddent hwythau yn gyfarwydd â hwy.
Brynhawn Sul, 13 Ionawr, aeth rhyw 50
o’r aelodau i gapel hynafol Bethesda’r
Fro, lle cynhaliwyd Plygain dan
arweiniad y Parch. Ddr Alun Evans.
Teithiau Cerdded
Mae John Albert yn sicrhau fod cyfleon
cyson i gymdeithasu a chadw’n heini
wrth drefnu teithiau cerdded.
Tridiau wedi’r Nadolig cynullodd pawb
ger Eglwys Gadeiriol Llandaf, ac er
gwaetha’r glaw, teithio ar lan yr afon ac
i’r Mochyn Du am ginio. Roedd rhai
hyd yn oed yn ddigon dewr i gerdded yn
ôl i Landaf. Cafwyd tipyn gwell tywydd
ddechrau Ionawr wrth i bawb ddod
ynghyd yng nghartref Siân a Lewis
Evans yn y Bontfaen cyn teithio ar hyd
hen ffordd Rufeinig, gweld y Tŷ Crwn a
chiniawa yn y Bush.
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Tabernacl, Yr Ais

Dathlu’r Ŵyl

Marwolaethau

Graddio
Siân E. Thomas ar raddio’n athrawes i
oedolion o UWIC ganol mis Tachwedd.
Derbyniodd wobr myfyriwr gorau’r
cwrs, a hyn yn ddiweddglo hynod ar
ddwy flynedd o astudio rhan amser gan
ddefnyddio’i gwyliau i wneud hynny.
Cafodd Siân amser arbennig fel
hyfforddwraig Cymorth Cyntaf gyda
chriw Mudiad Sant Ioan Cymru yn
Rhanbarth Himachal Pradech yn yr
India.
Dylan Roberts ar raddio mewn
Newyddiaduriaeth a Llenyddiaeth
Saesneg o Brifysgol Preston. Ar hyn o
bryd mae’n derbyn hyfforddiant yng
Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, sef hen
goleg ei dadcu, y Parch. John Roberts,
Abergwaun, er mwyn bod yn athro ysgol
gynradd yn y sector Gymraeg.
Huw Thomas ar dderbyn gradd
Doethor gan Brifysgol Caerdydd am
ymchwil i dwf Ysgolion Cymraeg de
ddwyrain Cymru.

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina
Daeth 70 o aelodau'r Gymdeithas ynghyd
yn festri Bethany, Heol Llanisien Fach,
ar nos Lun 10 Rhagfyr i ddathlu'r
Nadolig, gyda swper blasus a sesiwn o
ganu carolau dan arweiniad Falmai
Griffiths, Cadeirydd y Gymdeithas, ac
Alun Guy ar y piano. Canodd Judith
Poulson, aelod o'r Gymdeithas, ddwy
garol hefyd yn ystod y noson.

Cydymdeimlo â
Michael Elis Jones a'i deulu ar
farwolaeth ei wraig Delyth Lyn yn
Ysbyty Llandochau ar 28 Rhagfyr.
Roedd yr angladd yn Amlosgfa
Llangrallo ar 11 Ionawr.

Ymweliad â Phontlliw
Bob blwyddyn bydd aelodau’r Tabernacl
yn ymweld ag eglwys fedyddiedig arall,
ac eleni teithiodd nifer i Bontlliw, a
mwynhau noson hyfryd yno. Diolch i
Alan ac Alwen Kemp am drefnu’r cyfan.
Ymweliad Cymrodorion Caerdydd â’r
Tabernacl
Daeth nifer dda ynghyd i fwynhau darlith
ddiddorol gan Dr Neville Evans, ac
roedd aelodau’r Tabernacl yn falch o
weld llun Ron Thomas ymysg yr
enwogion.
Cyngerdd Côr Meibion Tâf
Cynhaliwyd cyngerdd blynyddol y côr
yn y Tabernacl ddiwedd mis Tachwedd,
gyda Rob Nicholls yn arwain, Marc Jon
Williams (organ) a Lowri Evans (piano)
yn cyfeilio. Y ddau unawdydd oedd Aled
Hall a Iona Jones. Roedd llawer o
ganmol ar y cyngerdd, a chyflwynwyd
£500 i Gronfa Organ yr eglwys.
Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd
Llongyfarchiadau i ddau o’r eglwys ar
dderbyn anrhydeddau’r flwyddyn
newydd eleni. Cydnabuwyd gwasanaeth
Ann Beynon a Derek Rees i fywyd
cyhoeddus yng Nghymru.
Aelod ifanc arall i Rydychen
Mae’n dda gennym ddeall fod Mair
Roberts wedi derbyn cynnig am le i
astudio Ffrangeg ac Ieithyddiaeth yng
Ngholeg Sant Hughes, Rhydychen.
Llongyfarchiadau cynnes iawn.

Oedfa Noswyl Nadolig yn Rhiwbeina
Unwaith eto roedd Capel Bethel
Rhiwbeina yn llawn ar Noswyl Nadolig
ar gyfer yr oedfa carol a llith flynyddol a
drefnwyd gan Gwenda Morgan ar ran
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.
Cafwyd eitemau gan blant ac ieuenctid
yr ardal, a chyfeiliwyd gan griw o
ieuenctid mewn cerddorfa gydag Alun
Guy wrth yr organ ac Emyr Wyn Roberts
wrth y piano. Yr unawdwyr oedd
Richard Wiesgold, Graham Thomas ac
Aerona Warrington, ac arweinydd y
noson oedd Eleri Morgan.
Y Fari'n ymweld â'r ddinas
Nos Wener 11 Ionawr fe ymwelodd y
Fari a'i chriw â thafarn y Mochyn Du,
gyda Chwmni Dawns y Twrch Trwyth.
Plygain yng Nghapel Bethesda'r Fro
Brynhawn Sul, 13 Ionawr, cynhaliwyd
Plygain dan nawdd Capel Minny Street
yng Nghapel Bethesda'r Fro, dan
arweiniad y Parch. R. Alun Evans.
Cafwyd amrywiaeth o eitemau gan
aelodau a chyfeillion Capel Minny Street
mewn awyrgylch cartrefol gyda
thanllwyth o dân yn y grât a chanhwyllau
ynghyn o gwmpas y capel.

Glan Jones, Llanrhymni a'i deulu ar
farwolaeth ei wraig Iris Jones ar Noswyl
Nadolig yn Adran Orllewinol Ysbyty'r
CRI. Roedd yr angladd yn Amlosgfa'r
Ddraenen ar 11 Ionawr.
Shirley Williams, Croesor, a'i theulu ar
farwolaeth sydyn ei gŵr Martyn
Williams yn 58 oed ar 31 Rhagfyr.
Graddiodd Martyn ym Mhrifysgol
Abertawe, ac ar un adeg roedd yn
Bennaeth Canolfan Plas Tanybwlch ym
Maentwrog.
Roedd yr angladd yng
Nghapel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth
ar 8 Ionawr ac yn dilyn ym mynwent
Tanlan yn Llanfrothen.
Prifardd yn marw
Bu farw'r Dr Aled Rhys Wiliam yn y
Rhyl ar Ddydd Calan 2008. Roedd yn
81 oed ac yn frawd i'r diweddar Urien
Wiliam y Barri. Un o Abertawe oedd yn
wreiddiol ac yn fab i'r diweddar Athro
Stephen J. Williams. Roedd yn feistr ar
yr iaith ac yn ysgolhaig arbennig.
Enillodd y Gadair yn Eisteddfod
Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan yn
1984. Cydymdeimlir â'i deulu yn eu
colled.

NAWDD I GANOLFAN
MILENIWM CYMRU
Mae Nolan uPVC, y cwmni ffenestri,
drysau ac ystafelloedd gwydr uPVC
annibynnol mwyaf yng Nghymru, wedi
adnewyddu ei nawdd i deithiau tywys
dyddiol yng Nghanolfan Mileniwm
Cymru ar gyfer 200708. Mae hyn yn
dilyn llwyddiant blwyddyn gyntaf y
teithiau, pan fanteisiodd dros 22,500 o
ymwelwyr ar y daith dywys.
Mae’r teithiau, sydd yn agored i
unigolion a grwpiau, yn parhau’n un o’r
gweithgareddau cymunedol mwyaf
llwyddiannus yn y Ganolfan. ‘Roedd y
daith yn ardderchog,’ meddai Mrs
Martell o Gaerfyrddin.
‘Roedd y
tywysydd yn ardderchog ac yn wybodus
iawn am yr adeilad.’
Mae Nolan uPVC yn fusnes teuluol
sy’n cyflogi 100 o staff ac mae ganddo
ystafelloedd arddangos ar Heol
Richmond yng Nghaerdydd ac yn ei
bencadlys yn Heol y Ffair, Caerfyrddin.
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YSGOL
PLASMAWR
Taith yr Adran Gymraeg i’r Bae
Fel rhan o gynllun gwaith yr Adran, aeth
disgyblion Blwyddyn 8 i ymweld ag
adeiladau Canolfan y Mileniwm a’r
Cynulliad ym Mae Caerdydd. Gadawodd
hanner y flwyddyn yn y bore ac aeth
gweddill y disgyblion yn y prynhawn. Ar
ôl eu rhannu’n grwpiau a dosbarthu
taflenni gwaith, dilynodd y disgyblion
aelod o’r adran i’r adeiladau arbennig.
Wrth gerdded mewn i adeilad y
Cynulliad, synnwyd pawb gan
brydferthwch y lle, gan eistedd yn fud a
syllu’n syn ar y nenfwd a’r siapiau
diddorol wrth feddwl am ddisgrifiadau
yn barod i greu cerdd yn ôl yn y
dosbarth. Profiad arbennig hefyd oedd
eistedd yn y Senedd yn gwrando ac yn
edrych i lawr ar y gwleidyddion yn
trafod materion pwysig. Yna, wrth
gerdded tuag at Ganolfan y Mileniwm
gwelwyd rhesi o bobl yn aros am
glyweliad ar gyfer ‘Britain’s Got Talent’.
Anhygoel yw’r adeilad yma hefyd.
Erbyn diwedd y daith roedd pawb wedi
llenwi eu taflenni ac wedi meddwl am
ddisgrifiadau difyr. Roeddent yn ysu am
gael dychwelyd i’r dosbarth i ddechrau
ar eu cerdd yn disgrifio’r Bae!
Sioe Gerdd Joseff
Ar 29 a 30 Ebrill, ac 1 Mai, bydd
disgyblion iau yr ysgol yn perfformio yn
y sioe gerdd ‘Joseff’ yn neuadd Ysgol
Plasmawr. Perfformiodd yr ysgol hŷn yn
y sioe gerdd ‘Jiwdas’ fis Tachwedd yn
rhan o ddathliadau dengmlwyddiant yr
ysgol. Cafwyd noson wefreiddiol.
Dewch i weld noson yr un mor
llwyddiannus fis Ebrill!

Cys ta dl e uae t h Ce r d d or Ifa nc
Plasmawr
Bydd rhagbrofion ar gyfer Cerddor Ifanc
ym mis Ionawr, gyda thua 20 disgybl o
flynyddoedd 713 yn cystadlu am le yn y
gystadleuaeth. Bydd y gystadleuaeth ei
hun nos Fercher, 30 Ionawr, ac yn
dechrau am 7.00yh yn neuadd Ysgol
Plasmawr. Y beirniaid eleni yw Rhys
Taylor (enillydd Ysgoloriaeth Bryn
Terfel 2006) a Branwen Gwyn
(cyflwynwraig Wedi 7) . Dewch yn llu!
Dawnswraig o fri!
Llongyfarchiadau mawr i Naomi
Patterson o Flwyddyn 9 am ennill lle
gydag wyth arall yn rownd derfynol
cystadleuaeth 'Dawnstastig' S4C. Lauren
Phillips (Kelly o Pobol y Cwm) oedd
cyflwynwraig y gyfres, ac ymunodd hi
â’r enillwyr yn Llundain wrth iddynt
dderbyn gwersi gan berson sydd wedi
dysgu dawnsio i Robbie Williams, Gwen
Stefani a Kanye West!
Cawsant gyfle i ddawnsio yn stiwdio
ddawns 'Pineapple', a pherfformio mewn
sioe arbennig. Gwelwyd hi a’r plant
eraill talentog yn dawnsio’n wych ar y
rhaglen dros y Nadolig.
6ed dosbarth
Llwyddodd disgyblion y chweched
dosbarth, dan arweiniad Mirain Dafydd o
flwyddyn 13, i godi £155 tuag at elusen
Ymchwil Cancr trwy drefnu parti
Nadolig yn y ddinas ar 17 Rhagfyr. Da
iawn chi!
Ael odau ne wydd i de ul uoe dd
Plasmawr
Llongyfarchiadau i Mrs Gwenno Davies,
aelod o’r Adran Fathemateg, a’i gŵr
M a r k a r en edi ga et h I fa n .
Llongyfarchiadau hefyd i Miss Rhian
Hopkins, aelod o’r Adran Ieithoedd
Tramor Modern, a’i phartner Warren ar
enedigaeth Ioan Dafydd Tilke.

Miss Catrin Evans a merched Blwyddyn 8 yng Nghanolfan
y Mileniwm

13
Caergrawnt
Llongyfarchiadau i Ffion Rolph, cyn
ddisgybl yn Ysgol Gyfun Plasmawr, ar
gael ei derbyn i Brifysgol Caergrawnt.
Bydd Ffion yn mynd i astudio
Gwleidyddiaeth yng Ngholeg St
Catherine fis Medi.

CD newydd Côr Meibion Cwmbach
Mae seithfed albwm Côr Meibion
Cwmbach newydd gael ei ryddhau.
Mae'r côr hwn yn dod o ardal Aberdâr,
ond mae ei arweinydd, Emyr Wyn
Roberts, yn byw yn Rhiwbeina ac yn
frodor o Ruthun.

WILLIAMS & GWILYM
Technoleg Gwybodaeth
i Gymru gyfan!
Ydych chi eisiau prynu cyfrifiadur ond ar
goll gyda’r holl gynigion a’r derminoleg?
Oes gennych chi gyfrifiadur
â phroblemau?!
Mae Williams & Gwilym yn darparu offer
cyfrifiadurol a chefnogaeth i unigolion a
chwmnïau dros Gymru gyfan
Cyngor proffesiynol yn rhad ac am ddim
dros y ffôn.
Prisiau cystadleuol ar bob math
o offer cyfrifiadurol—pob brand ar gael.
Gwarant am 3 mlynedd ar gael ar
gyfrifiaduron ac argraffwyr (ymateb y
diwrnod gwaith canlynol).
Cysylltwch â Dilwyn ar
02921 252299, 07976 254446
neu dilwyn @williamsgwilym.com
Cofiwch sôn eich bod wedi gweld yr hysbyseb
yma yn Y Dinesydd am ddisgownt pellach!

rhwydweithio | offer cyfrifiadurol | meddalwedd
band eang | enwau parth | ebost | gwefannau

Mrs Ffion Furci gyda Blwyddyn 8 ar y daith i’r Bae
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Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg
Amser Maith Ymlaen!
Yn ystod y cyfnod prysur cyn y Nadolig
llwyfannodd Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg eu trydedd sioe gerdd,
‘Amser Maith Ymlaen’. Roedd cynnwrf
mawr ynghlwm wrth y perfformiad
gwefreiddiol hwn gan Caryl ParryJones
a Tony Llewelyn. Cyfareddwyd y
gynulleidfa gyda thaith i fyd caeth
Haman yn y flwyddyn 2099, lle
gwelwyd themâu cyfoes o gaethiwed
mewn cyddestun go wahanol!
Cymerodd dros 80 o ddisgyblion ran yn
y perfformiad, ac roedd nifer o rai eraill
yn gysylltiedig â’r gwaith y tu ôl i’r
llwyfan. Bu’r neuadd dan ei sang am dair
noson a phawb wedi eu rhyfeddu gan
broffesiynoldeb a grym y perfformiad.
Edrychwn ymlaen at y sioe nesaf yn
barod!

Dawnsio gyda Disney!
Cynhaliwyd noson o ddawnsio lliwgar a
thrawiadol i sioeau Disney ar lwyfan
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg cyn
gwyliau’r Nadolig. Roedd y sioe yn
llwyddiant ysgubol gyda neuadd llawn
rhieni, disgyblion ac athrawon yn
mwynhau dawnsfeydd o’r ‘Lion King’ i
‘Mulan’, a chaneuon o ffilm ddiweddaraf
Disney, sef ‘High School Musical’. Bu’r
disgyblion yn gweithio’n galed ar y
dawnsfeydd ers misoedd. Savannah
Taylor, Kirsty McGill a Gabby Bennett
o flwyddyn 11 oedd yr hyfforddwyr. Bu
hefyd ychydig o ddawnsio hip hop yn y
sioe yng ngofal athrawes ddawns y
gymuned, Sophie Squirres.
Dirgelwch DNA
Cafodd Biolegwyr blwyddyn 12
ddiwrnod wrth eu boddau yn ddiweddar
ar eu hymweliad â chanolfan
Techniquest i gymryd rhan mewn
gweithdy ar ddatgelu cyfrinachau DNA.
Cafwyd cyfle i ddatgymalu’r molecwl
hynod hwn ac astudio sut mae’r
dechnoleg yma o fudd i feysydd megis
criminoleg.
Llwyddiant Siarad Cyhoeddus
Yn dilyn llwyddiant myfyrwyr blwyddyn
13 yng nghystadleuaeth y Rotari yn
ddiweddar, aeth y tîm ymlaen i’r rownd
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22, Heol Cae
Rhys,
Rhiwbeina,
Caerdydd.
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Ar Draws
3. ‘A wnaeth i ____ ____ bob oes
Gydseinio’r anthem bur’. (J.T) (6,1)
9. Adar ag ymennydd yn Lloegr (5)
10. ‘Nac ymffrostia o’r dydd
_____’ (Diarhebion) (5)
11. Esbonia y su ynghylch y blew afreolus
(7)
12 Tipyn dim ond ar yn ail (3)
14 ‘Yn ___ ___ y nef
Wynebwn ar y byd.’ (E.R) (5,4)

derfynol a gynhaliwyd yn Ysgol Dyffryn
Aman cyn y Nadolig. Tîm Bro
Morgannwg eleni oedd Dewi Evans,
Elen Ifan ac Elin Jones, a dewiswyd
testun cyfredol iawn ganddynt, sef ‘Cred
y tŷ hwn mai rôl y wasg yw adrodd pob
manylyn yn achos Madeleine McCann’.
Rydym yn falch iawn o’r myfyrwyr a
ddaeth yn ail trwy Gymru gyfan, ac mae
ein llongyfarchiadau yn mynd i’r tri, yn
enwedig Elin Jones ar gael ei henwi yn
wrthwynebydd a siaradwraig orau’r
bencampwriaeth.
Y Bêl Gron
Daeth llwyddiant i ran tîm pêldroed dan
12 a than 14 yr ysgol yn ddiweddar,
wrth i’r ddau dîm ennill eu gêmau
terfynol ym mhencampwriaeth ysgolion
Cymru. Bydd y ddau dîm yn
cynrychioli’r Fro yn genedlaethol yn y
flwyddyn newydd. Pob lwc iddynt!
Ffair Nadolig
Bu blwyddyn 12 wrthi’n ddiwyd cyn y
Nadolig yn trefnu ffair i’r ysgol iau.
Bwriad y profiad oedd cyfoethogi eu
portffolio sgiliau allweddol ac wrth
wneud hynny cafwyd ffair werth chweil
yn llawn nwyddau i’w prynu, yn ogystal
â gweithgareddau gwallgof!

17 Un o’r cabinet fel eidion gwyllt mewn
cuwch (9))
19 Cywasgu 17 nes gwneud gwyneb (3)
20 Aflwydd yw taith men anffodus (7)
22 A all arch fod yn ddisglair? (5)
24. Gweld ŵy yn y gro, a throi o’r neilltu (5)
25 ‘Tyner yw’r lleuad heno — tros fawnog
Trawsfynydd ___ ____.’ (R.W.P) (2,5)
I Lawr
1. ‘Mae’n meddalhau’r ____ fron
Ewyllys dyn a ennill hon. (P.J.) (8)
2. Tynnu côt aderyn mewn eira ysgafn (4)
3. O lecyn dieithr yr awyr daw coeden bigog
(8)
4. Ai cadair y brenin yw mangre’r beirdd (6)
5 Swclyn a chylla electroneg (4)
6. Ai llên a gwir geir yma? (8)
7. Canu ynghylch ffrwythau’r gollen (4)
13. Rhoi ei rith mewn dyn estron (8)
15. Y diog dyrys yn ehangu a thalu iawn (8)
16. ‘____ yw clod y cledd
A’i rwd yw ei anrhydedd’ (W.A.) (8)
18. Dehongli ystrad garw (6)
20. Rhwyd yn hanneri y ‘Maes Glas’ (4)
21 ‘Newid mae gwybodaeth
A dysgeidiaeth dyn
___ mae efengyl
Iesu byth yr un’. (H.E.L) (4)
23 Prybyn yn gwegian (4)

Atebion Croesair Rhif 80
Ar draws: 1 Gwystl. 4 Cefais. 9 Ynot Sydd.
10 Eisin. 11 Efrau. 12 reality. 13 Y meysydd
draw. 18 Ychwaneg. 20 Ffatri. 22 Gwyrdd.
23 Diginol. 24 Deunaw. 25 Moroedd.
I Lawr: 1 Gwybed. 2 Yn oer. 3 testun y. 5
Eseia. 6 Ar Seina. 7 Sinsir. 8 I dderbyn gyda.
14 Mawrygu. 15 Diffygio. 16 Cysgod. 17 A’i
gledd. 19 Nodfa. 21 Tanio.
Derbyniwyd 18 ymgais ac ond un â gwall
bach ynddo. Danfonir y tocyn llyfr i Anne
Innes, Yr Eglwys Newydd.
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Calendr y Dinesydd
Gwener, 1 Chwefror
Cymrodorion Caerdydd. ‘Y Beirdd a’u
Cariad, y Folant.’ Sgwrs gan Dr Rhiannon
Ifans (Aberystwyth) yn festri Capel Salem,
Treganna, am 7.30pm. Cydnabyddir nawdd
yr Academi. Croeso cynnes i bawb.
Gwener, 8 Chwefror
Twmpath a Ceilidh gyda Twrch Trwyth a
Ruffles yn y Clwb Trydan, Pontcanna am
7.30pm. Tocynnau:
apel.eisteddfod@btinternet.com.
Llun, 4 Chwefror
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yng
Ngwesty Churchills am 7.30 pm. Siaradwr
gwadd: Martin Rhisiart (Ysgol Fusnes
Caerdydd). Manylion pellach gan Tony
Couch (2075 3625 neu
ajcouch@yahoo.co.uk).
Iau, 14 Chwefror
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
Myfyrdod y Grawys (1) dan arweiniad y
Parch. Ddr R. Alun Evans yng Nghapel y
Crwys am 7.30pm.
Gwener, 15 Chwefror
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Y Prifardd
Dafydd John Pritchard yn cyflwyno detholiad
o’i gerddi. Yn Ystafell 0.31, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol
Caerdydd, am 7.00pm. Cynabyddir nawdd yr
Academi.
Sadwrn, 16 Chwefror
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Sgwrs gan y Prifardd
Christine James am 11.00. Croeso cynnes i
bobl nad ydynt yn aelodau o’r Eglwys.
Sadwrn, 16 Chwefror
Cymdeithas Carnhuanawc yn cynnal Ysgol
Undydd ar y testun ‘Ein Cefndryd Celtaidd’
yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd rhwng
10.00am a 4.00pm. Tâl cofrestru: £10.00.
Croeso cynnes i bawb. Am fanylion pellach,
cysyllter ag Alan Jobbins (20623275).
Sadwrn, 16 Chwefror
Soiree yng Nghlwb Golff Llanisien. £15 yn
cynnwys lluniaeth a siampên. Trefnwyd gan
Bwyllgor Apêl Llysfaen, Draenen Peny
graig (Thornhill) a Rhydri Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd.
Llun, 18 Chwefror
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Archwilio ein Coedwigoedd: Addysg
Wyddonol yn yr Awyr Agored’ gan Gareth
Bonello (Yr Amgueddfa Genedlaethol). Yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30pm. Croeso
i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Llun, 18 Chwefror
Cwmni Theatr Arad Goch yn perfformio
‘Mwnci ar Dân’ yn Chapter, Caerdydd am
1.00pm ac am 7.00pm. Tocynnau ar gael trwy
ffonio 02920304400. Addas ar gyfer 13+.
Mawrth, 19 Chwefror
Cymdeithas y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd:
Eilonwy Jones yn cyflwyno noson gerddorol
am 7.30pm.
Iau, 21 Chwefror
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
Myfyrdod y Grawys (2) dan arweiniad y

Parch. Dafydd Andrew Jones yng Nghapel
Ebeneser, Heol Siarl am 7.30pm.
Llun, 25 Chwefror
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Swper Gŵyl
Ddewi ac adloniant, yng nghapel Bethany am
7.00pm.
Mawrth, 26 Chwefror
Cymdeithas y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd:
Gethin Matthews yn siarad am ‘Y Cymry yn
y Rhuthr Aur yng Ngholumbia Brydeinig’ am
7.30pm.
Gwener, 29 Chwefror
Darlith Gŵyl Ddewi Cymrodorion Caerdydd
gan yr Athro Hywel Teifi Edwards ar y testun
‘Llên Cymru a Phrifwyl Caerdydd 1978’, yn
festri Capel Minny Street, Cathays, am
7.30pm. Cydnabyddir nawdd yr Academi.
Croeso cynnes i aelodau holl gymdeithasau
Cymraeg Caerdydd a’r cyffiniau.
Gwener, 29 Chwefror
Cymdeithas Eglwys y Crwys. Cinio Gŵyl
Ddewi yng Nghlwb Golff Radur am 7.00pm
ar gyfer 7.30pm. Gwesteion: Edward a
Gwyneth Morus Jones. Telynores: Elin
Rowlands.
Sadwrn, 1 Mawrth
Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi o’r
Amgueddfa Genedlaethol am 1.00pm i’r
Senedd.
Llun, 3 Mawrth
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Sgwrs
gan yr hanesydd E. Gwynn Matthews. Yn
festri Capel y Methodistiaid Saesneg,
Windsor Road, Radur, am 7.30pm.
Gwener, 7 Mawrth
Darlith Flynyddol Carnhuanawc. Darlithir
gan Dr Jason Walford Davies (Bangor) ar y
testun ‘ “Man of Letters”: Gohebiaethau R. S.
Thomas’, yng Nghanolfan Chapter am
7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 12 Mawrth
Cymdeithas y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd:
Parch. Owain Llŷr yn siarad am ‘Gelfyddyd’
am 7.30pm.
Mercher, 12 Mawrth
Cylch Cadwgan. Catrin Dafydd yn siarad ar y
testun ‘Argraffiadau Nofelwraig Ifanc’ yn
Festri Bethlehem, Gwaelodygarth am
8.00pm. Cydnabyddir cefnogaeth yr Academi
Gymreig.
Iau, 13 Mawrth
Cylch Cinio Merched Caerdydd yng Nghlwb
Golff Radur. Siaradwyr: Dianne ac Andrew
Bartholomew. Enwau i law cyn 5 Mawrth.
Manylion pellach: 02920843275.
Iau, 13 Mawrth
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
Myfyrdod y Grawys (3) dan arweiniad y
Parch. Ddr D. Hugh Matthews yng Nghapel
Minny Street am 7.30pm.
IauGwener, 1314 Mawrth
Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno ‘Y
Pair’, cyfieithiad Gareth Miles o ‘The
Crucible’ gan Arthur Miller, yn Theatr
Sherman am 7.30pm. Tocynnau: £14/£12;
dan 19: £8. Ffoniwch: 02920646900.
Gwener, 14 Mawrth
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Dros Gymru’n
Gwlad’: Arwel Vittle yn trafod ei gofiant i
Lewis Valentine. Yn Ystafell 0.31, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol
Caerdydd, am 7.00pm. Cynabyddir nawdd yr
Academi.
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GORYMDAITH
GENEDLAETHOL
GŴYL DDEWI 2008
Unwaith eto eleni, bydd Gorymdaith
Genedlaethol Gŵyl Ddewi yn ymlwybro’n
dalog drwy strydoedd ei prifddinas i goffáu
ein nawddsant, yn ogystal â dathlu ein
treftadaeth, ein diwylliant, ein hanes, ein
hunaniaeth, a’n parhad fel cenedl.
Hon fydd y bumed orymdaith, ac yn ôl
Gareth Westacott, un o’r trefnwyr, bydd yn
well nag erioed. ‘Oherwydd y ffaith fod
Dydd Gŵyl Dewi yn disgyn ar ddydd Sadwrn
eleni, bydd llawer mwy o bobl yn rhydd o’r
gwaith a’r ysgol i ymuno â ni,’ meddai.
‘Mae’r orymdaith y flwyddyn hon yn cael ei
threfnu gyda chefnogaeth lawn Cyngor
Caerdydd a’r Cynulliad Cenedlaethol, ac ry’n
ni’n ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth.’
Yn ôl yr arfer, bydd yr orymdaith yn cael ei
harwain gan fand cwdbib a drwm ‘Bagad Bro
Morgannwg’, gyda marchoglu pasiant ‘Y
Ceffyl Cymreig’ yn ei ddilyn. Ac mewn
cydnabyddiaeth o’r cysylltiadau cryf sy’n
bodoli rhwng Cymru a Llydaw (yn ôl y
traddodiad Llydewig, cafodd Dewi Sant ei
eni yn Llydaw!), bydd ‘Bagad Panhers’, band
cwdbib a drwm o Kemper (Quimper),
Llydaw, yn cymryd rhan blaengar yn yr
orymdaith, ynghyd â chriw o ddawnswyr
Llydewig.
Bydd dawnswyr o Gymru hefyd yn eu plith
hefyd, wrth gwrs, ac yn eu plith ‘Y Twrch
Trwyth’ a ‘Chwmni Dawns Werin
Caerdydd’. Bydd gwleidyddion o bob plaid
ac arweinwyr crefyddol yn ymuno ag aelodau
o’r cyhoedd yn yr orymdaith. Bydd yn
cychwyn gyda Seremoni Agoriadol o flaen yr
Amgueddfa Genedlaethol am 12.55yh, ac yn
gadael yno am 1.15yh. Bydd yr orymdaith yn
dilyn llwybr a fydd yn ei thywys lawr Heol
Santes Fair, Custom House, a Rhodfa Lloyd
George, cyn gorffen o flaen y Senedd, lle’i
croesawir gan Lywydd y Cynulliad, Yr
Arglwydd Dafydd Elis Thomas, a ‘Band Dur
Ysgol Fitzalan’. Bydd neges o ewyllys da
gan Esgob Tyddewi yn cael ei chyflwyno i’r
Llywydd hefyd.
Bydd y dathlu’n parhau gydag adloniant a
digwyddiadau o bob math yn y Bae, a ledled
y ddinas.

Gwener, 14 Mawrth
Gig y 6 Gwlad gyda Bryn Fôn a’r Band yn y
Clwb Trydan Pontcanna am 8.00pm .
Tocynnau £10 tuag at Eisteddfod Caerdydd.
Sadwrn, 15 Mawrth
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Sgwrs gan Ann Davies
am 11.00.
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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Ysgol Pwll Coch
Cyngherddau Nadolig
Cawsom gyngherddau Nadolig arbennig
o dda eleni. Sioe gerdd ‘Joseff a’i got
amryliw’ oedd perfformiad blynyddoedd
5 a 6, perfformiad traddodiadol gan
flynyddoedd 3 a 4, a gwasanaeth Nadolig
oedd gan blantos blynyddoedd 1, 2 a’r
Derbyn. Perfformiodd plantos y Feithrin
eu sioe Nadolig, ac roedd hi’n hyfryd
iawn eu gweld yn eu gwisgoedd ac yn
canu nerth eu pennau!
Elusennau
Daeth y Parch. Evan Morgan i annerch y
plant yn y Gwasanaeth Cynhaeaf. Braf
oedd clywed eu chwerthin iachus wrth
ddysgu gwers bwysig ganddo am
gydweithio ac am gyfrif ein bendithion.
Llanwyd dros 200 bocs tuag at
‘Operation Christmas Child’ a oedd yn
sicr o godi gwên ar wynebau plantos
bach Dwyrain Ewrop dros y Nadolig.
Buom yn gwerthu pwdinau Nadolig bach
tuag at Ysbyty Felindre, a chodwyd dros
£500. Casglwyd cyfanswm o dros £700
tuag at Apêl Arch Noa, a chodwyd £559
tuag at ‘Blant Mewn Angen’.
Cystadleuaeth cerbyd geiriau
Cawsom lwyddiant yng nghystadleuaeth
yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol i

ddylunio cerbyd geiriau. Yn fuddugol ac
yn derbyn gwobrau ysgol ac anrhegion
gan yr asiantaeth oedd Siôn Blythe, Siôn
Evans, Efan Owen (1A); Manon Johns,
Tomos Williams (1B), Carys Jones,
Llew Morgan, Macsen PrysDavies
(2A); Catrin Lord (3A), Jamal Abdilahi
(3B) a Ffion Roblin (6B). Derbyniodd
Morwenna Osmond (5A) wobr
anrhydeddus am ei dyluniad ffantastig, a
derbyniodd bag o wobrau.
Amgylchedd
Llongyfarchiadau i
Catrin Lord am ennill y
gystadleuaeth i greu
cymeriad eco. Bydd ei
ch ym er i a d,
‘ Bi n i
Gwastraff, yn cael ei
ddefnyddio fel ein logo
eco drwy’r ysgol.
Newyddion o’r ystafell athrawon
Llongyfarchiadau i Mona Jones, ein
cynorthwyydd yn CA1, ar enedigaeth
Daniel Rhys, ac i Caroline Lewis, un o’n
hathrawon Anghenion Arbennig, ar ei
phriodas â Nigel Williams yn ddiweddar.
Pob lwc i Miss Carys Alun wrth iddi
ddechrau ei chyfnod mamolaeth yn y
flwyddyn newydd. Bydd Miss Anna
Hughes, sydd ar hyn o bryd yn athrawes
C.P.A. rhan amser yn CA1, yn dysgu’r

ISSN 13627546
Derbyn yn ei habsenoldeb, a Miss
Sioned Jones yn gwneud swydd C.P.A.
yn CA1 yn llawn amser.
Croeso i Mr Richard Jenkins i Bwll
Coch wrth iddo ddechrau ei swydd
newydd gyda ni fel cynorthwyydd yn
nosbarthiadau blynyddoedd 1 a 2.
Croeso nôl i Mrs Gillian Pike ar ôl
cyfnod o salwch. Braf gweld ei bod yn
well.
Chwaraeon
Yn ddiweddar cynhaliwyd Gala Nofio’r
Urdd yng Nghanolfan Hamdden Cogan,
Penarth. Enillodd Ellie Mae y râs gefn i
ferched blynyddoedd 3 a 4. Daeth
Gruffudd Thomas hefyd yn fuddugol yn
y ras broga i fechgyn blynyddoedd 5 a 6.
Cawsom ein buddugoliaeth bêldroed
gyntaf yn y gynghrair eleni yn erbyn
Ysgol Severn Road, Treganna. Ac am
fuddugoliaeth wefreiddiol hefyd wrth i ni
ennill 50! Enillon ein hail gêm yr
wythnos ganlynol, yn erbyn Ysgol
Lansdowne, Treganna. Y sgôr oedd 41.
Daeth yr ail dîm yn fuddugol yn erbyn
Ysgol Lansdowne o 60!
Collodd ein carfan rygbi yn erbyn
Ysgol Bro Eirwg er i bawb chwarae’n
dda iawn. Cafwyd gêm hynod o dda yn
erbyn Ysgol Trelai. Mae’r gêm flynyddol
hon wastad yn gyffrous. Enillodd Pwll
Coch y gêm 205.

