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www.dinesydd.com

Castell Caerdydd  Canolfan
Dehongli Newydd

Croeso
Ar ran dinasyddion Caerdydd, a
phwyllgor Y Dinesydd – ein papur
bro – croeso i’r Brifddinas, a
chroeso i’r Eisteddfod.
Daw'r Eisteddfod yn ôl i Gaerdydd
am y tro cyntaf mewn 30 mlynedd
pan ac yn wahanol i'r arfer mae’r
Brifwyl wedi'i lleoli yng nghanol y
ddinas yn hytrach nag yn y wlad.
Mae’r lleoliad dinesig yn golygu nad
ydych ond dafliad carreg o brif
atyniadau a gwestai Caerdydd, yn
ogystal â theatrau, orielau celf,
lleoliadau cerddoriaeth fyw, bariau,
llwybrau seiclo glan yr afon, caffis a
bwytai.
Ymysg yr atyniadau sydd ar garreg
drws y Maes mae Stadiwm y
Mi l e ni wm , y r Am g u e d df a
Genedlaethol ac, wrth gwrs, y
Castell ysblennydd lle bydd amryw
o weithgareddau celf a chrefft
arbennig yn digwydd yn ystod
wythnos yr Eisteddfod.
Os am
newid bach, beth am ddal cwch o
Barc Bute i Fae Caerdydd, i
ymweld â Chanolfan y Mileniwm, Y
Senedd ac arddangosfa boblogaidd
Doctor Who.
Bydd y tîm yn ein Canolfan Groeso
yn falch o gynnig rhagor o syniadau
i'ch helpu chi i wneud y mwyaf o'ch
ym weliad â Chaerdydd.
Cysylltwch â hwy drwy ffonio 08701
211258 neu piciwch heibio’r Hen
Lyfrgell yng nghanol y ddinas  neu
galwch heibio i babell Cyngor
Caerdydd ar y Maes.
Dymunwn bob hwyl i’r Eisteddfod,
mwynhewch eich ymweliad â’r
brifddinas a gwnewch y gorau o’r
holl bethau sydd i’w gwneud yma.

Criw Ffwrnais Awen,
Menter Caerdydd a’r Urdd,
fydd yn perfformio Annie
ar faes yr Eistedfod

Canolfan
Caerdydd

Mae'r Ganolfan Ddehongli newydd a
agorwyd ar 12 Mehefin 2008, yn
adrodd hanes hynod y gwahanol
gyfnodau yn hanes y Castell
O'r teras awyr agored ar y to, mae'r
golygfeydd o'r Castell a thoeau'r
ddinas yn wefreiddiol.

Croeso

Bydd y siop a'r caffi newydd yn lle
delfrydol i ymlacio a mwynhau
awyrgylch y safle hanesyddol hwn.

Yr Hen Lyfrgell
Yr Aes
Caerdydd, CF10 1AH
Mae croeso
cynnes yn eich
disgwyl yn ystod yr Eisteddfod
yng Nghanolfan Croeso
Caerdydd.
M ae e in gw a sa nae t ha u’ n
cynnwys:
· Archebu gwestai
· Gadael bagiau
· Mynediad i’r we
· Siop anrhegion
· Mapiau a chanllawiau
Llun—Sadwrn: 9.30am tan 6pm
Sul: 10am tan 4pm
Ffôn: 0870 121 1258
E
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t
ymwelydd@caerdydd.gov.uk
www.croesocaerdydd.com

Yna, ewch ar daith o gwmpas
Ystafelloedd y Castell dan arweiniad
un o'n tywyswyr profiadol i weld y
moethusrwydd anhygoel.

:

I roi dechrau gwych i'ch ymweliad,
cewch f wynhau'r arddangosf a
newydd a gwylio'r cyflwyniad ffilm,
gweld y Mur Rhufeinig gwreiddiol a
ddatgelwyd yn ddiweddar ac yna
archwilio gerddi'r Castell dan
arweiniad eich teclyn amlgyfrwng
personol.

maes c Cerddi, cerddoriaeth, comedi a chraic…

Mae’r tocynnau ar werth nawr ar gyfer
digwyddiadau Maes C  sef adloniant
gyda’r hwyr a ddarperir mewn pabell
fawr ar faes carafanau’r Eisteddfod
Genedlaethol, 29 Awst 2008. Bydd
bar hwyr ar agor bob nos tan 2.00 am.
Lleolir maes carafanau’r Eisteddfod ar
gaeau chwarae Blackweir yng
nghanol y ddinas.
Bydd cerddoriaeth Maes C eleni yn
eich cludo nôl i ddyddiau eich
ieuenctid coll – ai’r saithdegau,
wythdegau neu’r nawdegau oedd eich
cyfnod chi? Mae’r uchafbwyntiau
llenyddol yn cynnwys: CaerDydd a
Nos, gyda Heather Jones, Catrin
Dafydd ac eraill; Beirdd yn y Doc,
noson dan fastwn y "barnwr" Emyr
Lewis a Stomp y Steddfod  16 o
feirdd yn cystadlu am y gorau dan
arweiniad y Stompfeistr, Arwel "Pod"
Roberts.
Gellir prynu tocynnau MaesC ar y we 
www.eisteddfod.org.uk neu drwy’r
Llinell Docynnau ar 0845 122 1176.
Gellir prynu tocynnau CaerDydd a
Nos a’r Stomp gan yr Academi yn
ogystal ar 029 2047 2266. Rhoddir
cynnig arbennig am docyn wythnos 
£50 yn unig (arbed dros £10).:

Yn priodi cyn bo hir?

Mynediad am Ddim
Nos Sadwrn 2 Awst, 8.00pm
Y flwyddyn – 1974. Y lle – Coleg y
Brifysgol, Aberystwyth. Dyna lle
cychwynodd Mynediad am Ddim eu
taith cerddorol. Ymunwch â nhw
heno i ganu cân am y dyddiau da.
Tocynnau £8 / Llinell docynnau:
0845 122 1176
Delwyn Sion a’r Band
Nos Sul 3 Awst, 8.00pm
Noson yng nghwmni un o sylfaenwyr
Hergest, grŵ p a sefydlwyd yng
Ngwersyll yr Urdd Glan Llyn yn
1971. Bydd y gerddoriaeth heno yn
eich swyno nôl i’r oes aur.
Tocynnau £8 / Llinell docynnau:
0845 122 1176
CaerDydd a Nos
Nos Lun 4 Awst, 8.00pm
24 awr trwy’r Brifddinas mewn un
noson. Cerddoriaeth a barddoniaeth
gyda Heather Jones, Catrin Dafydd,
Gwyneth Glyn, Rhys Iorwerth ac
Owain Rhys. Trefnir y noson ar y cyd
rhwng Academi a Chanolfan
Ysgrifennu Tyˆ Newydd.
Tocynnau: £8 / Llinell docynnau:
0845 122 1176 / Academi: 029 2047
2266
Nôl i’r Cwm
Nos Fawrth 5 Awst, 8.00pm
Huw Chiswell – neu ‘Chiz’ – dewin yr
allweddellau, seren bop ac un o
heartthrobs mwyaf Cymru yr 80au a
fydd yn hudo pawb â’i glasuron
poblogaidd.
Tocynnau: £8 / Llinell docynnau:
0845 122 1176

Beirdd yn y Doc
Nos Fercher 6 Awst, 8.00pm
Y Prifardd Emyr Lewis yw’r Barnwr
fydd yn dwyn Eurig Salisbury, Emyr
Oernant, Iwan Rhys, Y Prifardd
Dafydd John Pritchard, Hywel
Griffiths, Aneirin Karadog ac eraill o
flaen eu gwell. Trefnir y noson gan
Barddas gyda chef nogaeth r
Academi.
Tocynnau: £5 / Llinell docynnau:
0845 122 1176
Steve Eaves 9 Bach
Nos Iau 7 Awst, 8.00pm
Noson o flŵs, jazz a chanu gwerin
cyfoes yng nghwmni Steve Eaves a’r
grŵp gwerin 9 Bach gyda’r lleisydd
hudolus Lisa Jên.
Tocynnau: £8 / Llinell docynnau:
0845 122 1176
Stomp y Steddfod
Nos Wener 8 Awst, 8.00pm
Noson fawreddog o farddoniaeth,
chwerthin a chardiau lliw. Un bardd
ar bymtheg yn cystadlu am y gorau i
ennill y stôl, dan arweiniad y
Stompfeistr Arwel “Pod” Roberts.
Tocynnau: £8 / Llinell docynnau:
0845 122 1176
Hanner Pei
Nos Sadwrn 9 Awst, 8.30pm
Nawr mae’r 90au yn retro. Dathlwch
bod yn grwfi gyda Hanner Pei. Yn eu
geiriau nhw: “trowch eich speakers i
fyny, gwisgwch eich Marigolds a
thynwch eich trowsus i lawr am
haliad nostalgic”.
Tocynnau: £10 / Llinell docynnau:
0845 122 1176

Wedi trefnu’r adloniant?
Naddo?

Felly,

Gwasanaethau 007
amdani !

DISGO DWYIEITHOG
ASIANT TWMPATH
SYSTEM SAIN I AREITHIAU
RIG GOLEUO I GRŴPIAU BYW
Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 20813812
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd 2008
Darlith Flynyddol Cymdeithas Addysg y Gweithwyr

Siaradwr: Yr Athro, Syr John Meurig Thomas
“Lloyd George: ymchwil gwyddonol ac addysg uwch”
Ym Mhabell y Cymdeithasau ar faes yr Eisteddfod
Dydd Mercher, Awst 6ed. 2008 am 2.00 o’r gloch y prynhawn
(Gwasnaeth cyfieithu ar y pryd i’r Saesneg ar gynnig)

Steddfodau
1960 a 1978
Nid ‘Ble mae Meifod?’ ond ‘Ble mae
Soffi?’ oedd cwestiwn criw o
Uwchaled wrth chwilio am leoliad
Steddfod 60 yng Ngerddi Sophia.
Ond fe ffeindiodd y Frenhines ei
ffordd yno a dyna’r tro olaf iddi gael
gwahoddiad i’r Brifwyl. Cystadleuydd
oeddwn i y flwyddyn honno  ar
Adrodd 1825. Clywais gan gyd
gystadleuydd mod i wedi cael
llwyfan. Ond toeddwn i ddim. Nid
‘Alun’ ond ‘Aled’ oedd yr enw cywir;
rhyw Aled Gwyn. Tybed ble mae
hwnnw bellach?!
Yn 1978, Steddfod Emyr Currie
[Emyr CurrieJones oedd Cadeirydd
y Pwyllgor gwaith] rhaid oedd teithio
allan o’r ddinas i Bentwyn. Gwn fod
Emyr yn sgrifennu ei atgofion yn
Rhaglen y Dydd eleni ac mai ei atgof
cyntaf yw am gyhoeddi’r Dinesydd
yn ddyddiol tros yr Ŵyl honno.
Bu’n Steddfod ddigon prysur i
minnau  o helpu i sgriwio seddi i’w
lle yn yPafiliwn, i fod yn Arweinydd
Llwyfan (gyda Havard Gregory, Huw
Jones a Sulwyn Thomas), i fod yn
Gadeirydd y Pwyllgor Cerdd Dant, i
gynhyrchu’r ddrama leol ‘Nos
Ystwyll’ yn Theatr y Sherman ac i
ganu’r Cywydd Croeso yn Seremoni
Croesawu’r Cymry ar Wasgar yn un
o Bedwarawd y Wenallt. A phob
dydd a gyda’r nos i sylwebu ar
seremonïau’r Orsedd a chyflwyno
rhaglenni o’r maes i’r BBC.
Dyw record Caerdydd am
ddarganfod teilyngdod am awdlau
tros y blynyddoedd y cynhaliwyd yr
Eisteddfod yma ddim yn glodwiw. A
doedd 1978 ddim yn eithriad. ‘Neb
yn deilwng’ oedd hi eto a siom y
gynulleidfa yn amlwg. Yna daeth
Geraint o Gilymynydd i’r llwyfan i
ganu’r ‘Marchog’ a throi’r siom yn
orfoledd.
R Alun Evans

Angen anrheg ar gyfer babi
newydd, bedydd neu ben‐
blwydd?
Dowch i ymuno â Bili a’i griw
ar wefan

Gwefan newydd sy’n gwerthu
crysau‐T ffasiynol, beiddgar a
hwyliog ar gyfer y babi modern
Cymreig.
Mae’r dillad o ddeunydd
masnach deg, yn cynnig digon
o liw, graffeg trawiadol a
c hynllu ni au
ff r ae th
–
perffaith i fabanod a phlant
ifanc ag agwedd!

Dowch i weld!

02920 611222
www.thailounge.co.uk

LOLFA

THAI

CROESO MAWR I
DŶ BWYTA THAI NEWYDD
GOGLEDD CAERDYDD
DEWCH I FLASU BWYD THAI TRADODIADOL MEWN AWYRGYLCH
MODERN A CHYFORDDUS
73B STRYD MERTHYR , EGLWYS NEWYDD, CAERDYDD
(UWCHBEN BWYTY PIZZERIA VILLAGIO)
AMSERAU AGOR (* archeb olaf)
SWPER :
LLUN  SADWRN 6.30y.h  10.45y.h *
CINIO :
MAWRTH  SADWRN 12.00y.p  2.00 y.p (£9.95 AM 2 GWRS)
FFONIWCH 02920 611222
NEU EWCH I’R WEFAN
www.thailounge.co.uk

DATHLU PENBLWYDD
Y GYMRAEG
YM
MHRIFYSGOL
CAERDYDD
125 o flynyddoedd yn ôl, cafwyd Siarter
Frenhinol a newidiodd wyneb addysg
yng Nghymru drwy sefydlu Coleg
Prifysgol De Cymru a Mynwy – Prifysgol
Caerdydd, bellach. Penodwyd John
Viriamu Jones yn Brifathro cyntaf, yn 27
oed, ac agorwyd y Coleg ar 24 Hydref
1883 gyda 13 o staff academaidd a 151
o fyfyrwyr. Erbyn heddiw mae’r coleg
bach hwnnw wedi tyfu yn un o’r
prifysgolion mwyaf ei pharch a mwyaf
poblogaidd ym Mhrydain, gyda 5,674 o
staff a 25,997 o fyfyrwyr. Yn wir, yn
ddiweddar fe’i rhestrwyd ymhlith y 100
prifysgol orau yn y byd.
O’r cychwyn cyntaf, roedd yn y Brifysgol
yng Nghaerdydd Adran y Gymraeg. Hon
yw un o'r adrannau Cymraeg cyntaf oll,
ac ym a mae'r Gadair Gymraeg
sefydledig hynaf yng Nghymru. Hon
hefyd oedd yr adran Gymraeg gyntaf i
ddysgu’r pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg.
Am dros ganrif y mae wedi cyfrannu'n
helaeth i fywyd Cymru ac wedi bod yn
gartref i ysgolheigion a llenorion amlwg,
gan gynnwys W. J. Gruffydd, G. J.
Williams, A. O. H. Jarman a Saunders
Lewis. Dros y blynyddoedd, mae Ysgol
y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd
wedi datblygu i fod y fwyaf yng
Nghymru, a chanddi 38 o staff llawn
amser.
Mae’r Ysgol yn rhoi pwyslais mawr ar
roi’r Gymraeg a’i diwylliant mewn cyd
destun rhyngwladol. Mae’n gartref i’r
Ganolfan Uwchefrydiau Cymry America
ac i’r Uned Ymchwil Cynllunio, Iaith a
Pholisi, sy’n cymharu’r sefyllfa ieithyddol
yng Nghymru â’r sefyllfa m ewn
rhychwant eang o wledydd ar draws y
byd. Cynhelir y Gynhadledd Faledi
Ry n g wl a d ol ym a el en i , tr a b o
cysylltiadau cyffrous ar fin dechrau gyda
Phrifysgol Patagonia yn Nhrelew ac â
Phrifysgol Nanjing yn China. Mae ein
Cynorthwywyr Ymchwil yn dod o
Batagonia, Canada, UDA, Siapan – a
Sir Fôn! – a phob un ohonynt yn siarad
Cymraeg yn rhugl.
Ond wedi dweud hynny, Cymru a
Chaerdydd yw ein blaenoriaeth. Ers
blynyddoedd bellach, rydym wedi bod
yn cydweithio â’r Amgueddfa Werin i
gynnig MA mewn Astudiaethau Gwerin;
ers tair blynedd rydym wedi bod yn
gweithredu’r Cynllun Sabothol Cymraeg
ar ran Llywodraeth y Cynulliad; ac mae
ein Canolfan Cymraeg i Oedolion yn
gwasanaethu’r gymuned leol drwy
ddysgu’r iaith i dros 1,700 o oedolion
yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr
Ysgol, yna ewch at ein gwefan newydd
sbon  http://www.caerdydd.ac.uk/
cymraeg/ neu dewch i ymweld â ni ar
faes yr Eisteddfod. A gawn ni fanteisio
ar y cyfle hwn, hefyd, i ddiolch i’n holl
gyfeillion yng Nghaerdydd a’r cylch am
eu cefnogaeth dros y blynyddoedd –
m ewn dar l i t hoedd cyho ed dus,
seminarau, cynadleddau. Edrychwn
ymlaen at eich gweld dros y 125
mlynedd nesaf!
Sioned Davies
a staff Ysgol y Gymraeg,
Prifysgol Caerdydd

Hanes
y
Gymraeg yng
Nghaerdydd
Mae Menter Caerdydd wedi creu
taith gerdedd sy’n canolbwyntio
ar ddatblygiad yr iaith yn y
brifddinas.
Mae’r daflen a
phodcast o’r daith ar gael i’w
lawrlwytho o wefan Menter
Caerdydd,
www.mentercaerdydd.org.
P'run ai ydych wedi byw yng
Nghaerdydd gydol eich bywyd,
neu'n ymwelydd i’r Eisteddfod,
rydych yn sicr o ddysgu
rhywbeth na wyddech erioed o'r
blaen. Mwynhewch eich taith!

Darganfod Caerdydd
ar Droed
Tra bod yr Eisteddfod yma, beth
am fanteisio ar y cyfle i
ddarganfod mwy am ein dinas?
Mae Llwybr Canmlwyddiant
Caerdydd yn ffordd wych o
archwilio canol y ddinas ar
droed, a darganfod mwy am sut
y daeth Caerdydd i fod y ddinas
a welwn heddiw.
Mae'r Llwybr yn cynnwys rhai o
dirnodau enwocaf a mwyaf
hanesyddol Caerdydd, yn

ogystal ag ambell i gyfrinach.
2.3 milltir o hyd yw'r daith, sy’n
dechrau tu fas i’r Ganolfan
Croeso yn yr Hen Lyfrgell.
Gallwch ymuno â hi unrhyw le
ar hyd y llwybr, gan weld
cymaint  neu cyn lleied  ag y
dymunwch.
Mae’r arweinlyfr a map ar gael
am ddim o’r Ganolfan Croeso
neu babell Cyngor Caerdydd ar
y Maes, neu
www.caerdydd.gov.uk

www.dinesydd.com

Gorffennaf 2008

Addysg Gymraeg yng
Nghaerdydd  Yma o hyd
ac yn mynd o nerth i
nerth!
Mae'n debyg i'r Sir dderbyn 565 cais
pendant ar gyfer dechrau addysg gynradd
Gymraeg ym Medi 2008, nifer sydd 39
plentyn yn uwch na'r 526 ddaeth yn y
diwedd yn 2007 (ac felly 14 yn fwy na'r
nifer cyhoeddus y llynedd sef 512).
Mae'r twf unwaith eto yn llawer uwch
na'r lefel cyson cyn 2006, o 2 i 2.5 y
flwyddyn, ac mae swyddogion y sir yn
derbyn ar sail ffigurau'r 3 blynedd
diwethaf bod eisiau cynllunio i'r dyfodol
ar ragdybiaeth twf blynyddol yn y galw
am addysg Gymraeg, rhwng 5% ac 8%.
Nid yw'r twf yn gyfyngedig i'r rhai sy'n
dechrau addysg statudol. Mae rhieni yn
dymuno newid eu dewis o gyfrwng
addysg ac yn ceisio lle yn nosbarthiadau
blwyddyn 1 (plant 56) ac ym mlwyddyn
7 (dechrau addysg uwchradd); mae hyn
yn creu problemau i'r ysgolion ond yn
arwydd clir o boblogrwydd cynyddol
addysg Gymraeg.
O'r 565 plentyn sy wedi gwneud cais
mae 554 wedi cael sicrwydd lle ac 11 yn
dal yn y system apêl, er efallai bod 5 o'r
rhain erbyn hyn wedi derbyn lle yn Tan
yr Eos, helaethiad Treganna yn Ysgol
Parc Ninian sy'n cynyddu'r rhif yn
dechrau yno i 20. Mae Treganna ei hun
yn orlawn gyda 31 yn dod i mewn. Nid
yw sefyllfa dyfodol Treganna mymryn
yn gliriach, er bod swyddogion y sir a'r
rhieni yn cytuno ar yr angen i fwrw
ymlaen â'r cynllun presennol i symud yr
ysgol i Lansdowne. Nid oes gobaith
realistig i gael ysgol newydd sbon serch
dymuniad arweinydd newydd y Blaid ar
y cyngor; mae'r arian yn cael ei reoli gan
Lywodraeth y Cynulliad nad yw'n fodlon
i Gaerdydd wario ar unrhyw ysgol
newydd nes y datrysir problem yr 8000
lle gwag.
Mae pob ysgol gynradd Gymraeg yng
Nghaerdydd ac eithrio 2 yn derbyn y
nifer llawn o blant. Mae Ysgol y
Creigiau'n derbyn 23 (sy'n gynnydd ar y
gorffennol) gan adael 7 lle gwag yn ochr
Gymraeg yr ysgol ddwyffrwd hon.
Parhad ar dudalen 2 >>

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

Rhif 330

Noson Dathlu Dengmlwyddiant
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Mae ein Cymdeithas Rhieni wedi bod yn
weithgar tu hwnt dros y deng mlynedd
diwethaf.
Maent wedi gweithio’n
ddiflino i sicrhau’r adnoddau
addysgiadol gorau ar gyfer ein
disgyblion yma ym Mhlasmawr. Fel
arfer, rydym yn trefnu Cwis, Ffair neu
Noson Rasio – pethau sy’n apelio at
bawb. Eleni, penderfynwyd yr oedd yn
rhaid i ni ddathlu gyda thipyn o steil. Yn
wir, bu cyffro mawr pan sylweddolodd
nifer ohonom bod cyfle i wisgo lan a
gwario arian!!
Agorodd yr Ysgol y 1998 gan y Prif
Weinidog Rhodri Morgan. Dros y
blynyddoedd, mae wedi ysgrifennu atom
yn gyson i’n llongyfarch am wobrau neu
bolisïau
llwyddiannus. Roedd yn
naturiol felly ei wahodd i wneud araith ar
y noson. Cawsom ddisgrifiad o dwf
addysg Gymraeg yn y ddinas ac fe
dynnodd sylw’r gynulleidfa at
rinweddau’r Ysgol yn ei farn ef –
cynhwysiant cymdeithasol a chynnydd
academaidd.
Cafodd
Cadeir ydd
ein
Llywodraethwyr, Mr Dan Roberts, gyfle
hefyd i fyfyrio ar ethos ac athroniaeth yr
Ysgol. Cefais gyfle i ddiolch i’r
Gymdeithas Rhieni cyn trosglwyddo’r
awennau i’n Pennaeth newydd (!) Mr
John Hayes. Cafodd gyfle i ddiolch i
Geraint Rees am ei weledigaeth wrth
greu’r Ysgol ac fe ddymunodd bob lwc
iddo wrth ddechrau ar ei swydd newydd
fel Uwch Gynghorydd Addysg yn y Sir.

Yna, cyflwynwyd DVD iddo gyda llu o
negeseuon gan ddisgyblion, athrawon,
rhieni, staff gweinyddol, glanhau a’r
gegin. Rhaid dweud, roedd yn fideo
doniol dros ben a oedd yn adlewyrchu’r
teimliadau cynnes sydd gan bawb tuag at
Geraint a’r gwaith anhygoel a
gyflawnodd dros y blynyddoedd
diwethaf.
Parhad ar dudalen 19 >>

Natur ddinesig yn
ysbrydoli beirdd ifanc
Mae plant o dair ysgol gynradd yng
Nghaerdydd wedi bod yn dysgu am
ryfeddodau natur Caeau Pontcanna,
Caerdydd. Wedi dychwelyd i’r ystafell
ddosbarth, fe fyddan nhw’n ysgrifennu
barddoniaeth a fydd wedi ei seilio ar eu
profiadau. Yna, fe fydd rhai o’r cerddi’n
cael eu darllen mewn digwyddiad
arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol
yng Nghaerdydd ym Mis Awst.
Mae’r disgyblion, sydd rhwng 9 ac 11
oed, yn gweithio gyda’r bardd plant,
Caryl Parry Jones, i fynegi eu
hargraffiadau am fywyd gwyllt a
chynefinoedd gwahanol y caeau, sydd yn
agos iawn at ganol dinas Caerdydd.
Fe fydd cerddi’r plant yn cael eu
harddangos a’u darllen mewn
digwyddiad arbennig yn y Babell Lên yn
yr Eisteddfod Genedlaethol Ddydd
Mawrth, 5ed Awst, am 10 y bore.
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Y Di n e sy d d

Addysg Gymraeg
Parhad o dudalen 1

www.dinesydd.com

Golygydd y rhifyn hwn:
Nona Gruffudd Evans
Golygydd y rhifyn nesaf:
Bryan James
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer rhifyn
Medi 2008
erbyn 12 Awst at:
Bryan James,
52 Highfields, Llandaf,
Caerdydd CF5 2QB
ebost: db.james@ntlworld.com
ffôn: 029 20566731
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 .

Mae 5 lle gwag yn Ysgol Glanmorfa (eto twf
yn yr ysgol newydd hon).
Ar hyn o bryd, ac eithrio yn Tan yr Eos,
mae'r sefyllfa yn y 3 ysgol newydd sy'n
parhau dan gysgod pennaeth ysgol arall
ychydig yn siomedig. Mae Ysgolion y
Dderwen (estyniad Bro Eirwg) a Chefn Coed
(estyniad CoedyGof) wedi derbyn 3 disgybl
yr un sy'n sylweddol llai na'r llynedd, ond
efallai bydd rhai o'r 6 phlentyn sy wedi mynd
i apêl yn dewis mynd yno. Hefyd mae profiad
CoedyGof dros y blynyddoedd yn dangos
bod rhieni yn dod ar ddiwrnod cyntaf y tymor
i ofyn am le.
Nid agorwyd yr ysgol ddienw sy'n cartrefu
yn Ysgol St Philip Evans y llynedd achos
diffyg plant. Yma y nifer presennol yw 3 yn
dymuno lle fis Medi. Mae'n debyg bod y sir
yn benderfynol i'w hagor eleni ac efallai daw
rhagor o blant sydd wedi methu â chael lle yn
eu dewis cyntaf.
Mae ansicrwydd parthed safle parhaol yr
ysgolion newydd yn rhan o'r rheswm am y
twf araf yn yr ysgolion newydd. Mae esiampl
Glanmorfa fel Y Berllan Deg o'i blaen yn
dangos beth fydd hanes y 4 ysgol newydd
dros y blynyddoedd nesaf.
Rhaid sôn yn fanylach am un ysgol arall,
sef y gyntaf o'r ysgolion presennol i'w
sefydlu, Melin Gruffydd. Roedd sïon cryf bod
rhwng 72 ac 80 yn debyg o geisio lle yno
eleni. Cadarnhaodd y Prif Swyddog Ysgolion
mewn cyfarfod ym mis Mawrth bod y galw
yn sylweddol uwch na'r lle ym Melin
Gruffydd ac ym Mhencae (yr ysgol agosaf i
dderbyn gorlif). Roedd e'n bwriadu helaethu
adeilad Melin Gruffydd i dderbyn mwy na 45
(y Rhif Safonol Mynediad) ond hefyd â
syniadau eraill nad oedd yn fodlon eu datgelu
ar gyfnod etholiad.
Mae Melin Gruffydd yn derbyn 60 ond nid
yw'r pennaeth na neb arall yn gwybod beth
sydd wedi digwydd i'r 12/20 plentyn
ychwanegol, ac eithrio i un plentyn sy dal yn
apelio. Mae pennaeth Melin Gruffydd wedi
gofyn am enwau'r plant ychwanegol er mwyn
sicrhau eu tynged ond cafodd ei gais ei
wrthod.
Beth sydd wedi digwydd i gynllun
cyfrinachol y Prif Swyddog ni wn.
Does fawr o newid yn y sefyllfa parthed
addysg uwchradd. Credir y bydd y rhybudd
statudol ar gyfer y drydedd ysgol yn
ymddangos yn fuan ac mae'r swyddogion yn
gweithio nawr ar gynllunio tuag at agor y
bedwaredd ysgol uwchradd pryd mae ei
hangen ac nid 4 blynedd yn rhy hwyr fel y
drydedd. Mae problemau'r oedi cyn agor y
drydedd ysgol yn bwrw Glantaf yn awr gan
fod 9 ffrwd yn cyrraedd adeilad fyddai'n
llawn gydag 8 ffrwd. Mae addewid o gabanau
symudol yn cyrraedd erbyn Medi i dderbyn
rhai o'r plant newydd, er bod sawl
llywodraethwr yn gresynu bod y frwydr yn
erbyn cabanau o'r diwedd wedi'i cholli.
Roedd addewid y byddai torri sylfeini ar
gyfer adeiladau parhaol hefyd yn digwydd
ym Medi ond mae hyn yn edrych yn

ISSN 13627546

Rhyfel a Heddwch a
Sancteiddrwydd
Bywyd
Cyhoeddwyd cyfrol gan Robin Gwyndaf
ym mis Mehefin ar 'Rhyfel a Heddwch a
Sancteiddrwydd Bywyd'. Ymestyniad yw'r
gyfrol o ddarlith goffa Lewis Valentine, ac
mae'n gyfrol 95 tudalen, mewn diwyg
hardd, yn cynnwys 46 o luniau, 29 ohonynt
mewn lliw.
Yn ôl Robin Gwyndaf,
‘Gwahoddiad cynnes sydd yn y gyfrol hon
i ymuno gyda mi ar bererindod bersonol
iawn, o’r Deml Heddwch yng Nghaerdydd
a gardd nodedig yn Amgueddfa Werin
Cymru, Sain Ffagan, i lawer rhan o’r byd.
Yna yn ôl i Gymru ac i Sain Tathan, ym
Mro Morgannwg, ble bwriedir sefydlu’r
Academi Amddiffyn. Wrth gydgerdded y
daith, fy nymuniad pennaf yw y bydd inni
gael ein cydysbrydoli o’r newydd i
weithio, ac i barhau i weithio, er mwyn
hyrwyddo heddwch a chyfiawnder a
sancteiddrwydd bywyd.’ Cyhoeddwyd y
gyfrol gan yr awdur ar ran Cymdeithas
Heddwch Undeb Bedyddwyr Cymru.
Ewch i'w phrynu!
Pris: £7.00

Cyfarfod Blynyddol

Y Dinesydd
Nos Fawrth 9 Medi
am 7 o'r gloch
yng Nghapel Bethel,
Maesyderi, Rhiwbeina.
Croeso i chi ddatgan eich barn
am eich papur bro
annhebygol iawn ar hyn o bryd am nad yw'r
adran berthnasol wedi anfon swyddog i
ddechrau ar y cynllunio hyd yn hyn. Mae'r
Ll yw o d r a e t h w yr yn m yn e g i e u
hanfodlonrwydd llwyr ar y methiant hwn i
gadw at addewid a byddant yn dal i bwyso
am wireddu'r addewidion y maent wedi'u
derbyn. Bydd angen y lle ychwanegol hwn
nid yn unig i ddelio â sefyllfa gorlenwi 2008
2012 ond hefyd â'r twf o 2015 ymlaen pan
fydd plant y twf sydyn ers 2006 yn cyrraedd
oed addysg uwchradd a bydd dros 20 ffrwd
yn cyrraedd: Glantaf (8 ffrwd), Plasmawr (6
ffrwd) a'r ysgol newydd (6 ffrwd).
Mae'n bur debyg y bydd nifer y plant sy'n
dechrau addysg Gymraeg yng Nghaerdydd yn
2010 yn cyrraedd y ffigwr sylweddol o 20%
o'r cohort cyfan. Ni fydd modd fyth eto
ystyried addysg Gymraeg yn ymylol nac yn
fyrhoedlog fel y rhagdybiwyd gan
swyddogion addysg yr 80au.
Michael Jones
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Taith Haf Tŷ’r Cymry

I Benarth aeth Cymdeithas y Tŷ ym mis
Mehefin. Cawsant groeso yng nghapel
newydd sbon Bethel a adeiladwyd yn
ddiweddar. Mae’n gapel golau, hardd yn
cyfuno yr hen a’r newydd ac yn darparu
cyfarpar yr oes fodern at ddefnydd y
presennol. Dyma’r unig gapel bellach
sy’n addoli trwy’r iaith Gymraeg ym
Mhenarth.
Alun Daniel, un o’r diaconiaid,
groesawodd yr ymwelwyr a rhoddodd
fraslun o’r modd yr aethpwyd ati i
ddymchwel a chodi canolfan newydd.
Clywyd am ymroddiad a haelioni y
diweddar Cliff a Val Protheroe a olygodd
fod y datblygiadau angenrheidiol yn
bosibl.
Symudwyd ymlaen wedyn at fedd y Dr
Joseph Parry (18411903) ym mynwent
Eglwys Awstin Sant. Saif yr eglwys
honno ar fryncyn o ble y gwelir holl fae
Caerdydd, sy’n olygfa anghyffredin ar
noson o haf. Syndod i lawer oedd deall
mai yno y claddwyd y cerddor enwog,
awdur Myfanwy a Hywel a Blodwen a’r

emyndôn Aberystwyth. Joseph Parry
oedd Athro Cerdd cyntaf y coleg hwnnw.
Ym Mhenarth, mae’n debyg, y trigai ef
ar ddiwedd ei oes ac yntau’n ddarlithydd
cerdd yng Ngholeg y Brifysgol,
Caerdydd. Tua’r flwyddyn 1881, ef oedd
organydd Capel Ebeneser, Caerdydd.
Bu’n cyfeilio i’r enwog Eos Morlais
hefyd. Ganwyd hwnnw a Joseph Parry
ym Merthyr Tudful. Aeth gyda’i deulu i
America pan oedd yn ddeuddeng
mlwydd oed. Deuai yn ôl i’r
Eisteddfodau a’i enw barddol oedd
Pencerdd America! Bedd hardd o farmor
gwyn sydd ganddo heb un gair o
Gymraeg arno. Dywedwyd wrth y bedd
am gefndir diwylliannol y bedwaredd
ganrif ar bymtheg a’r awydd i fod yn
Saeson da yng “Nghymru Lân, Cymru
Lonydd”. Canwyd Myfanwy ac “Un
fendith dyro im” ar ei emyndon Sirioldeb
cyn gosod blodau ar y bedd, yn deyrnged
i un o wŷr mawr Cymru.
Aeth y criw ymlaen wedyn i gael pryd
o fwyd yn y Windsor Arms cyfagos.

Llyfr Du Caerfyrddin yn y Senedd

Daeth Llyfr Du Caerfyrddin o’r Llyfrgell
Genedlaethol I’r Senedd ar gyfer
Diwrnod Rhyngwladol Archifau ar 9
Mehefin.
Dywedodd Chris Franks AC: “Mae’n
bleser croesawu Llyfr Du Caerfyddin i’r
Senedd. Mae’r Llyfr yn un o’r
llawysgrifau Cymraeg hynaf ac un o brif

drysorau’r Llyfrgell Genedlaethol. Mae’r
llawysgrif yn cynnwys y casgliad
cynharaf o farddoniaeth yn y
Gymraeg.”
Fe gofnodwyd Diwrnod Rhyngwladol
Archifau gan y Gweinidog Treftadaeth,
Rhodri Glyn Thomas AC, gyda lawnsiad
dogfen ddwyieithog newydd 'Strategaeth
ar gyfer Archifau yng Nghymru 2008
2010' gan Gyngor Archifau a
Chofnodion Cymru. Mae'r strategaeth
yn amlinellu fframwaith genedlaethol ar
gyfer archifau a sut y gellir gwella
archifay arlein yng Nghymru.
Yn ystod y digwyddiad hefyd fe
ddadorchuddiwyd gwefan newydd gan
Archifau Cymunedol Cymru
http://www.cymruni.org.uk
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Baledi a Chanu
Gwerin: Tro
Caerdydd
Bob bl wydd yn da w cr i w o
academyddion, perfformwyr a ‘lleygwyr’
brwd ynghyd o bedwar ban byd i’r
Gynhadledd Faledi Ryngwladol, y prif
fforwm ar gyfer astudio’r faled a chanu
traddodiadol. Mae’r Gynhadledd yn
symud o wlad i wlad yn flynyddol. Yn
ystod y blynyddoedd diwethaf bu yng
Ngwlad Belg, Latfia, Tecsas, yr Almaen
a’r Wcráin.
Tro Cymru yw hi i groesawu’r
Gynhadledd yn 2008. Fe’i cynhelir yn
Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd o
nos Lun, 28 Gorffennaf hyd brynhawn
Sadwrn, 2 Awst, yn union cyn
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Mae’n briodol iawn fod Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn gyfrifol
am drefnu’r Gynhadledd eleni, nid yn
unig oherwydd cyfraniad mawr yr Ysgol
i fyd astudiaethau gwerin dros y
blynyddoedd, ond hefyd am fod y
Brifysgol yn dathlu ei phenblwydd yn
125 oed eleni.
Yn ystod y Gynhadledd bydd dros 60 o
bapurau yn cael eu traddodi gan
arbenigwyr o rychwant eang o wledydd –
o Sweden i Dwrci, o Belarus i Lydaw, o
Awstralia i Ganada – ar bynciau yn
ymwneud, ymhlith pethau eraill, â
hunaniaeth; ecoleg a byd natur; rôl
merched; caneuon gwaith; a’r berthynas
rhwng y faled ysgrifenedig a
pherfformiadau llafar. Bydd traddodiad y
faled yng Nghymru yn cael sylw
arbennig mewn cyfres o bapurau ar y
dydd Iau.
Yn ogystal â gwrando ar bapurau, un o
nodau’r Gynhadledd yw cyflwyno’r
cynadleddwyr i ddiwylliant y wlad y
maent yn ymweld â hi. Yn rhan o’r arlwy
ar gyfer y cynadleddwyr, felly, bydd
cyflwyniad i Gaerdydd gan Owen John
Thomas, gwibdaith i Gymoedd y De,
ymweliadau â’r Eisteddfod ac â Sain
Ffagan, cyngerdd werin dan nawdd
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, a
chyngerdd gyda Dafydd Iwan a
Gwennan Gibbard dan nawdd Cwmni
SAIN.
Mae modd mynychu’r Gynhadledd fel
ymwelydd dyddiol. Y tâl cofrestru yw
£15 y dydd. Cewch fanylion pellach trwy
fynd i wefan Ysgol y Gymraeg (http://
www.caerdydd.ac.uk/cymraeg/) neu
drwy gysylltu â Threfnydd y
Gynhadledd, Dr E. Wyn James (029
20874843; baledi@caerdydd.ac.uk).
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Ymfudo i’r Iwerddon

Dr John Davies, Llywydd Anrhydeddus Cymdeithas Carnhuanawc, yn cyflwyno
copi o Gwyddoniadur Cymru i Hywel ac Almut Davies.
Yn y llun hefyd y mae Keith Bush, Cadeirydd y Gymdeithas.
Ddiwedd Mehefin ymfudodd Hywel ac
Almut Davies, Cyncoed, i fyw yn yr
Iwerddon, i fod yn agos at eu merch a’u
mab. Bu Hywel, a arferai fod yn
glocsiwr yn Sain Ffagan, yn flaenllaw
iawn gyda llawer o fudiadau i hybu
Cymreictod yng Nghaerdydd, a bu
Almut yn rhoi gwersi piano i nifer o
blant ac ieuenctid y ddinas.
Cynhaliodd
aelodau
Cymdeithas
Carnhuanawc barti ffarwel i Hywel ac
Almut yng nghartref Keith ac Eluned

Bush fel arwydd o’u diolchgarwch a’u
gwerthfawrogiad o waith Hywel fel
Trysorydd y gymdeithas am nifer o
flynyddoedd.
Cyflwynwyd copi o
Gwyddoniadur Cymru iddynt gan y Dr
John Davies ei hunan, ynghyd ag albwm
o luniau o deithiau a gweithgareddau
Cymdeithas Carnhuanawc y bu Hywel ac
Almut yn rhan amlwg ohonynt. Byddwn
yn gweld eu heisiau yn fawr.
Dymuniadau gorau iddynt yn eu cartref
newydd.

CERDDED I GODI
ARIAN I LATCH

NOSON GYDA
STUART
BURROWS

Rhwng Gorffennaf 14 a 27 fe fydd Llion
Marc Evans, cyn ddisgybl Ysgol Gyfun
Glantaf, yn cerdded llwybr arfordirol
Ynys Môn i gyd (125 milltir), er mwyn
codi arian ar gyfer yr elusen LATCH
sydd â'i chanolfan yn Ysbyty'r Plant yn y
Mynydd Bychan ac sydd yn gweithio i
helpu plant â chancr neu leukaemia yng
Nghymru.
Y
llynedd
cafodd ei
chwaer,
Luned, sydd ym mlwyddyn 10 yn Ysgol
Plasmawr, ddiagnosis fod ganddi’r cancr
Osteosarcoma yn ei choes, a dyma'r prif
reswm dros fentro i godi arian i'r elusen
wych hon.
Os ydych am fwy o
wybodaeth am hanes Luned ewch i
www.llion.co.uk/latch neu am fwy o
wybodaeth am waith LATCH ewch i
www.latchwales.org.
Os hoffech chi noddi Llion i gefnogi'r
gwaith gwych mae LATCH yn ei wneud
gyda phlant â chancr gallwch wneud
hynny drwy wefan www.justgiving.com/
llion neu ewch at www.llion.co.uk/latch
am ddulliau eraill o gyfrannu. Diolch
yn fawr am eich cefnogaeth.

Ar 12 Mehefin cawsom noson
fendigedig yng nghwmni Stuart Burrows
yn Neuadd Fawr Ysgol Howells. Fe
amlinellodd ei yrfa ddisglair drwy
chwarae nifer fawr o recordiau ohono’n
canu ystod eang o ganeuon o opera hyd
at ganeuon gwerin Cymraeg. Roedd ei
storïau dwys a digri rhwng y caneuon
wedi ein difyrru'n fawr ac roedd y noson
yn llwyddiant ysgubol. Diolch, Stuart,
am y noson, diolch am roi cymaint o
bleser i ni ar hyd y blynyddoedd a diolch
am alluogi Pwyllgor Apêl Llanbedr y Fro
i godi £1300 tuag at yr Eisteddfod.

Ysgol
y Wern

Cafwyd diwrnod o ddathlu mawr
ddechrau mis Mehefin pan groesawyd y
cyflwynydd enwog Iolo Williams i’r
ysgol i agor ein hardal wyllt. Mae’r ysgol
wedi bod yn cydweithio’n glos gyda’r
Ymddiriedolaeth Natur dros y misoedd
diwethaf yn creu’r ardal wyllt drwy
blannu coed, creu pwll a llwybrau fel
rhan o’n cais i fod yn ysgol eco. O
ganlyniad i’r holl waith, derbyniodd yr
ysgol y Faner Werdd gan Iolo Williams
yn ystod yr agoriad swyddogol.
Roedd derbyn y wobr amgylcheddol
yma yn glod mawr i’r ysgol a diolch i
bawb a fu ynghlwm â’r prosiect yma. Yn
ogystal â dathlu agoriad swyddogol yr
ardd wyllt fe fuodd y disgyblion yn
gwisgo i fyny mewn gwisgoedd
gwahanol wledydd, fel rhan o ddathliad
Diwrnod Amgylchedd y Byd. Fe wnaeth
disgyblion Blwyddyn 6 wneud
cyflwyniad i’r Ysgol yn Ffrangeg. Braf
oedd cael blasu ystod o brofiadau
diwylliannol yn ystod y diwrnod.
Eisteddfod yr Urdd
Profodd yr ysgol lwyddiant mawr yn
Eisteddfod yr Urdd Llandudno a
gwelwyd Ysgol y Wern yn perfformio
sawl gwaith ar y llwyfan cenedlaethol.
Llongyfarchiadau mawr i gerddorfa’r
ysgol a gyrhaeddodd y brig o dan
arweiniad yr athrawes beripatetig Mrs
Wendy Owen. Diolch yn fawr iawn iddi
am ei gwaith caled. Llongyfarchiadau
mawr hefyd i’r canlynol am eu
llwyddiant yn yr Eisteddfod.
Ensemble Bechgyn Blwyddyn 6  2il!
Unawd Llinynnol Charlie LovellJones
Blwyddyn 4  2il!
Grŵp Dawnsio Disgo  3ydd!
Creu Pyped – Owen Harries 2il!
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Noson Wobrwyo CRICC

Gweithdy’r Ail Ryfel Byd
Aeth disgyblion Blwyddyn 5 i Staciau
Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd ar Heol
Casnewydd er mwyn dysgu mwy am yr
Ail Ryfel Byd. Trwy gyfrwng
cyflwyniadau ac edrych ar hen luniau a
ffotograffau, darllen llyfrau a hen
bapurau newydd gwreiddiol y cyfnod,
dysgodd y disgyblion ffeithiau lu am
hanes Caerdydd yn ystod y cyfnod hwn.

Ysgol Iolo
Morganwg

Dathlu Gŵyl Ifan
Fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ifan, daeth
criw o Lydaw aton ni i ddawnsio.
Croesawon ni hefyd ddisgyblion Ysgol
yr Eglwys, Llandaf atom fel eu bod
hwythau’n cael y cyfle i fwynhau’r
achlysur arbennig hwn.

Ymweliad y Prifardd Christine James
Daeth y prifardd Christine James i’r
ysgol i drafod ei dawn fel bardd ac i
arddangos ei choron unigryw i’r
disgyblion. Daeth Cen Williams aton ni
hefyd er mwyn creu coronau yn y
dosbarthiadau oedd yn efelychu coron
Mrs James. Diolch i’r ddau am eu
cefnogaeth ac am godi ymwybyddiaeth y
disgyblion o Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd.
Ffair Haf
Cynhaliwyd ffair haf lwyddiannus iawn
yn yr ysgol ddydd Sadwrn, 28 Mehefin.
Roedd pob math o weithgareddau’n
diddanu’r plant, rhieni a chyfeillion yr
ysgol. Diolch i bawb am gefnogi a
chyfrannu unwaith eto eleni. Llwyddwyd
i godi cyfanswm anrhydeddus i’r ysgol.

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo
Cafwyd llwyddiant ysgubol unwaith eto
eleni gan blant Ysgol Iolo Morganwg yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.
Dyfarnwyd y wobr gyntaf iddynt yng
nghystadleuaeth y côr o dan 12 oed a
chafwyd y drydedd wobr ar gyfer y parti
deulais. Fel y gwyddom i gyd mae
cyrraedd y Genedlaethol yn dipyn o
gamp, a chyrraedd y llwyfan yn fwy o
gamp fyth. Ond mae Ysgol Iolo wedi
gwneud hynny ac ennill y gystadleuaeth
deirgwaith yn olynol! Dan arweiniad
Mrs Roberts a Mrs Thomas mae’r côr yn
mynd o nerth i nerth.
Dathlwn
lwyddiannau’r côr gan gynnal cyngerdd
yn Neuadd y Dref yn y Bontfaen ym mis
Gorffennaf.
Cawsom ddiwrnodau i’w cofio hefyd
ar y 16eg a’r 17eg o Fehefin wrth i blant
Blwyddyn pedwar a phump deithio i
Aberystwyth ar gyfer y Cwis Llyfrau.
Bu plant Blwyddyn pedwar yn fuddugol
yn y cyflwyniad dramatig gan ennill y
wobr gyntaf yn genedlaethol am eu
perfformiad. Enillwyd y drydedd wobr
am drafod y Llyfr mor drwyadl.
Wythnos yr amgylchfyd
Cawsom lu o weithgareddau yn ystod yr
wythnos a dysgodd y plant am
bw ys i gr wyd d g ofa l u a m ei n
hamgylchedd yn ddiweddar. Cafwyd
bore coffi Masnach deg a noddwyd gan

Ar ôl tymor llwyddiannus arall, braf
oedd gweld cymaint o’r aelodau a’u
rhieni yn Noson Wobrwyo’r clwb. Y
gŵr gwadd oedd un o’r cyn aelodau
sef Jamie Roberts. (Chwaraewr wedi
ei ddewis am ei dri chap cyntaf i
Gymru mewn tri safle gwahanol !)
Enillwyd tlysau gan y canlynol, lle
mae’r enw cyntaf wedi ei ddewis yn
chwaraewr y flwyddyn a’r ail enw
wedi ennill tlws yr hyfforddwr.
< 7 Rhys Mackenzie / Iestyn Greenway
< 8 Jack Turner / Morgan Lovett
< 9 Max Llewellyn / Mathew Watson
< 10 Charley Smith / Elis Jones
< 11 Iwan Williams / Mattew Delf
Yn ogystal < 11 dewiswyd Callum
Bruno fel chwaraewr y chwaraewyr
gan y garfan fawr.
< 12 Dafydd Phillips / Siôn Davies
Gan fod CRICC wedi colli carfan
<13, ‘roedd prif dlysau’r clwb yn
mynd i`r garfan dan 12 hefyd.
Cynnydd Mwyaf: Rhodri Bannister
Mwyaf Addawol: Rhys Withers
Chwaraewr y Flwyddyn, CRICC
2008 : Iwan Rowlands.
Gwelir nifer o’r enillwyr yn y llun
gyda Jamie.
Tesco a chodwyd dros £250. Bwriedir
defnyddio’r arian i brynu geifr ar gyfer
ffermwyr yn Affrica. Terfynwyd yr
wythnos gan gychwyn ein bws cerdded.
Ymunodd dros 20 o blant ar y siwrne o
neuadd y dref i’r Ysgol. Diolch i
Mrs.Tudur, athrawes Blwyddyn 6 am
drefnu’r wythnos.

Y Côr buddugol

Y DINESYDD GORFFENNAF 2008

6

Y Tebot Piws
Tra bo grwpiau ifanc yn cael eu cyhuddo
o ruthro i gyhoeddi albwm cyn eu bod
nhw’n barod, mae un criw o hen stejars
newydd gymryd y cam 40 mlynedd ar ôl
ffurfio’r band. Daeth y Tebot Piws at ei
gilydd gyntaf yng Nghaerdydd nôl ym
1968, gan gyfareddu eu cynulleidfaoedd
gyda’u cerddoriaeth popgwerin ysgafn.
Dros y pedair blynedd ganlynol fe
ryddhawyd nifer o ddisgiau feinyl EP
gyda phedair cân arnynt, fel oedd y drefn
ym myd cyhoeddi cerddoriaeth Gymraeg
ar y pryd, ond Twll Du Ifan Saer ydy’r
albwm cyflawn cyntaf.
Fe fyddant yn ymddangos ddwy waith
yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghaerdydd fis Awst, mewn cyfres o
ddigwyddiadau a fydd yn cael eu
cyflwyno gan Mici Plwm yn yr enwog
Glwb Trydan ym Mhontcanna.
Yn cadw cwmni iddynt yn y gyntaf o
ddwy noson TrydanAcwstig ar Nos
Fercher, Awst 6ed fydd Heather Jones,
Tecwyn Ifan a’r ddeuawd boblogaidd
gyfoes Brigyn. Y noson ganlynol mi
fydd Delwyn Siôn, Linda Griffiths a
Gwyneth Glyn yn ymuno yn yr hwyl.
Ac mewn noson Sbarcs Trydan ar Nos
Sadwrn, Awst 9ed, bydd Bryn Fôn a’i
Fand a Gai Toms yn dod â
gweithgareddau’r wythnos i ben.
Dywed Alun ‘Sbardun’ Huws, i'r syniad
o lansio albwm o ganeuon newydd sbon i

ddathlu eu 40ed penblwydd egino yng
Ngŵyl Maldwyn yn Llanerfyl y llynedd.
“Fesul dipyn mi aeth yr aelodau ati i
sgwennu a chyfansoddi dros fisoedd y
gaeaf, ac mae ’na ddwsin o ganeuon
newydd ar Twll Du Ifan Saer.”
Cafodd yr albwm ei recordio yn Stiwdio
Bryn Derwen ym Methesda a’i
gynhyrchu gan y canwr a’r cyfansoddwr
poblogaidd Bryn Fôn a’i lansio ar ei
l a b e l
L a b e l A b e l .
“Rydan ni am ddiolch, yn ein ffordd ein
hunain, i’r holl bobol hen ac ifanc sydd
wedi prynu ein recordiau a danfon
ceisiadau at y radio dros y blynyddoedd,
drwy roi casgliad o ganeuon newydd
sbon iddyn nhw. Gobeithio bydd y rhan
fwya oh on yn nh w’n pl esi o.”
Mae tocynnau i’r digwyddiadau yn y
Clwb Trydan yn costio £15 yr un, ac yn
debygol o fod yn brin. I sicrhau’ch tocyn
o flaen llaw cysylltwch â’r hyrwyddwyr,
Digwyddiadau MP, ar 01286 684307,
neu prynwch nhw arlein yn
www.miciplwm.co.uk

Newyddion

Priodasau

Llongyfarchiadau i
Ffion Mai Rhisiart, Ysgol Gyfun
Plasmawr, ar ennill Ysgoloriaeth
Deilyngdod i Brifysgol Bangor.

Priodas
Yn ddiweddar fe briododd Mali a Gwy
dion Griffiths yn Central Park, Efrog
Newydd. Mae Mali yn gweithio fel is
deitlydd i'r BBC a Gwydion yn Swyddog
y Wasg a Marchnata gyda thîm Gleision
Caerdydd. Llongyfarchiadau i'r ddau
ohonynt.

Graddio
Llongyfarchiadau i Dylan Hammond o
Dreganna am ennill gradd dosbarth
cyntaf mewn Celfyddyd Gain o Goleg
UWIC. Fe benderfynodd Dylan
ddychwelyd i'r coleg i astudio
cerflunio ar ôl symud o Lundain i
Gaerdydd gyda'i deulu. Dylan hefyd
enillodd y wobr am y cyfraniad mwyaf
disglair dros dair blynedd ym maes hanes
celf ac mae'n deg dweud i'w bortreadau
tun ar wal y Senedd gorddi cryn dipyn ar
y dyfroedd hefyd!
Swydd newydd i gynolygydd yr Echo
Penodwyd Richard Williams, Penarth yn
gyfarwyddwr RNID Cymru sef yr elusen
sy'n cynrychioli'r holl bobl yng Nghymru
sy'n dioddef o broblemau clyw. Cymro
Cymraeg ydy Richard a dymunwn yn
dda iddo yn ei swydd newydd.

Llongyfarchiadau i
Paul Garside gynt o Riwbeina ar ei brio
das â Rachel Jones mewn capel ym
Mharc Oakley ger Llanidloes ar 7 Mehe
fin. Y gwas priodas oedd y canwr Paul
Carey Jones a chafwyd unawd ganddo
tra oedd Paul a Rachel yn arwyddo'r gof
restr ar ddiwedd y seremoni briodasol.
Mae'r cwpl wedi ymgartrefu yn Nhre
ganna.

Dyweddïad
Llongyfarchiadau i Robert Brandon,
Tre'r Faerdy, Caerdydd ar ei ddyweddïad
â Ruth Evans, Porthcawl.

Daeth y Tywysog Charles i ailgyfarfod
â’i gyndelynores wrth ymweld ag
Acapela, stiwdio newydd Catrin Finch
yn hen gapel Horeb ym Mhentyrch ger
Caerdydd ar Fehefin y chweched ar
hugain. Cafodd y Tywysog a
chynaelodau’r capel y cyfle i weld y
gwaith adnewyddu a wnaed ar yr adeilad
cofrestredig. Catrin oedd telynores y
tywysog rhwng 2000 a 2005, y person
cyntaf i wneud y swydd ers dyddiau’r
frenhines Victoria. Mae tywysoges y
delyn yn cael y clod am ddod â’r offeryn
i sylw cynulleidfa fydeang.
Mae Acapela (“o’r capel”) yn stiwdio
recordio o’r radd flaenaf sydd â lle i gant
a hanner o bobl i fwynhau cyngherddau.
Catrin a’i gŵr, y peiriannydd sain Hywel
Wigley, sydd wedi creu’r stiwdio sy’n
cynnwys cynifer â phosib o nodweddion
y gorffennol er mwyn ychwanegu at
naws hudol y lleoliad yn y bryniau
uwchben Caerdydd.
Cauodd y capel wedi i nifer y
ffyddloniaid ostwng. Rhoddwyd yr
adeilad cofrestredig Gradd II ar werth ac
mae Catrin a Hywel wedi bod yn ei
ddatblygu ers 2005. Yn ogystal â bod yn
gartref ysbrydol i Catrin, mae Acapela
yn stiwdio recordio fasnachol, yn
arbennig ar gyfer recordio acwstig, ac yn
lleoliad delfrydol ar gyfer cyngherddau
bach. Ac mae gan rock’n’roll ei le hefyd
– prynwyd y ddesg sain gan yr anfarwol
Eric Clapton.
Mae Catrin eisoes wedi recordio
Amrywiadau Goldberg yn Acapela, ac
mi fydd manylion y CD a thaith yn cael
eu cyhoeddi’n fuan.
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Ysgol CoedyGof

Dyn busnes o’r gogledd sy’n cael ei
holi’r mis yma. O gyffiniau Bethesda y
daw Darren Jones....

O ble rwyt ti’n dod yn wreiddiol?
Rachub ger Bethesda
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n byw?
Llandaf
Ers faint wyt ti’n byw yng Nghaerdydd?
Rwy'n byw yma ers chwe mlynedd pan
symudais i fyw gyda fy nghariad yn
Nhreganna.
Beth fuest ti’n ei wneud cyn [neu] ar ôl
symud yma?
Mi es i i Goleg Technegol ym Mangor i
ddilyn cwrs Plymio a gwres canolog, hefyd
cyn symud i Gaerdydd mi wnes i gwrs nwy
corgi (nid gwerthu cŵn i'r Cwîn). Ers tair
blynedd dwi wedi bod yn yn rhedeg busnes
plymio a gwres canolog yn y brifddinas.
Mi ddyweddïais yn Lisbon dros y
flwyddyn newydd ar ôl bron i saith
mlynedd gyda fy nghariad. Mae'n siŵr y
gwnawn ni briodi rhywbryd yn y dyfodol!
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser
hamdden?
Dwi’n hoffi gwylio a dilyn tîm rygbi
Cymru yn chwarae gartref a thramor. Mae
gen i ddau gi defaid Cymreig sydd angen
llawer o ymarfer, ac felly bydda i a Catrin
yn cerdded yng nghaeau Pontcanna ac ar
hyd llwybr yr afon Taf. Rwy’n aelod o
Round Table Caerdydd, clwb sydd yn hel
pres at elusennau lleol ac amrywiol yng
Nghaerdydd, mae hefyd yn gyfle gwych i
gael peint a chyri gyda ffrindiau.
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Y cŵn yn rhedeg am farbeciw i chwilio am
swper yng nghaeau Pontcanna.
Oes yna fannau yng Nghaerdydd wyt
ti'n hoffi mynd iddynt?
Dwi’n hoffi treulio amser yng Nghwrt
Insole yn Llandaf. Harddwch a thawelwch
mewn gerddi hen blas yng nghanol y
brifddinas. Hefyd, y Stadiwm ar ddiwrnod
gêm wrth gwrs.

O’r chwith i’r dde (rhes flaen) Zain Khan, Shardai Sparkes, Anna Ryan, Gallo
Mostert, Dyfrig Henson. (Rhes gefn, o’r chwith i’r dde) Miss Townsend, Miss
Rees, Eban Rhys, Mrs Williams.
Y Trydydd Tlws i Uned CoedyGof
Llongyfarchiadau i blant Uned CoedyGof
ar ennill Tlws Neville Williams yng
nghystadleuaeth gwaith creadigol 3D yn
Eisteddfod yr Urdd, Sir Conwy 2008.
Dyma’r trydydd tro i’r Uned ennill tlysau,
pan gipiwyd yr un tlws yn ‘Steddfod yr
Urdd Rhuthun 1992 a hefyd Tlws Merched
y Wawr Arfon, yn Eisteddfod yr Urdd
Dolgellau yn 1994. Hefyd cafodd yr Uned
y wobr gyntaf yn Eisteddfod yr Urdd
Llanbedr Pont Steffan 1999 ac Eisteddfod
yr Urdd Caerdydd 2005. Record wych ! Da
iawn chi, blant ! Ardderchog !
Dinasyddion Byd Eang
Fel rhan o’u thema ‘Teithio’ bachodd Mrs
Culff a Miss Thomas ar y cyfle i roi
profiadau newydd diddorol i’r plant trwy
wahodd dau o rieni’r dosbarth  Senor
Chavez a Mrs Goddard, i siarad â’r
dosbarthiadau derbyn am eu gwledydd
genedigol  Mecsico ac El Salvador.
Dysgodd Senor Chavez eiriau a chaneuon
Lle wyt ti’n hoffi mynd ar dy wyliau?
Os yw’r tywydd yn ffafriol does dim gwell
na Chymru, rwyf wedi bod yn ddiweddar i
Lisbon ym Mhortiwgal lle mi wnes i
ddyweddïo. Rwyf yn mwynhau teithio a
gweld gwledydd gwahanol ac af i unrhyw
fan cyn belled a bod yr arian yn caniatáu.
Beth ydi’r peth mwyaf unigryw am
Gaerdydd?
Cymaint i wneud mewn dinas fach ond
sydd hefyd yn tyfu ac mor agos i gefn
gwlad.
Lle wyt ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
Yn iach ac yn hapus...ac yn briod!

Sbaeneg i bawb a dangos lluniau o’i gartref
gan dynnu sylw at y nodweddion sy'n
debyg yng Nghymru, tra daeth Mrs
Goddard i’r ysgol yn ei gwisg
draddodiadol i ddysgu’r plant sut mae
gwneud ‘tortillas’. Yn ogystal, bu Zoe
Smith, cyfarwyddwr cynorthwyol Coleg
Cerdd a Drama Caerdydd, a thri o’i
myfyrwyr, yn gohebu’n ddyddiol gyda’r
dosbarthiadau yma trwy'r ebost pan
oeddent yn cynrychioli Cymru mewn gŵyl
gerddorol yn Tsieina yn ddiweddar.
Cwricwlwm y Dyfodol…
Mae’n dymor cyffrous iawn i’r adran iau,
ma ent yn lla w n bw rlw m a m
ddigwyddiadau diddorol yr haf! Mae
gwersi ‘band’ wedi dechrau i flwyddyn 5
gyda Daniel Lawrence o’r grŵp pop
‘Sibrydion’ yn dod i’r ysgol i roi
hyfforddiant ar y gitâr, gitâr fas, y drymiau
a’r allweddell i’r disgyblion er mwyn
sefydlu bandiau yn yr ysgol.
Antur
wahanol iawn sydd ar y gweill i flwyddyn
4  maent yn cael mentro ym myd
chwaraeon trwy brofi gwersi hwylio,
bwrdd hwylio a rafftio yng nghronfa ddŵr
Llanishen.
Miri Mai
Braint ac anrhydedd oedd cydweithio
mewn partneriaeth â’r Coleg Cerdd a
Drama yn ein cyngerdd blynyddol eleni.
Ymunodd yr Aelod Cynulliad Andrew
Davies â ni i fwynhau gwledd o eitemau
amrywiol gan ein côr, ‘ensemble’ lleisiol,
dawnswyr disgo a chreadigol a’n
hofferynwyr dawnus. Roedd hefyd yn
gyfle unigryw i groesawu Mrs Smith, Will
Browne (gitâr), Llio Evans (soprano) a
Catherine White (ffliwt) yn ôl o’u taith o
Tsieina a mwynhau gwrando ar eu
perfformiadau gwych. Diolch i bawb am eu
cyfraniad a’u cefnogaeth.
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Newyddion o’r Eglwysi

Tabernacl, Yr Ais

Ebeneser, Heol Siarl

Eglwys y Crwys

Cyfarfodydd
Undeb
Bedyddwyr
Cymru
Braint yr eglwys oedd croesawu’r
gynhadledd flynyddol i Gaerdydd. Fe
ddigwyddodd rhwng dydd Sul, Mehefin
15 a phrynhawn Mercher, Mehefin 18 a’r
farn gyffredinol oedd mai llwyddiannus
iawn oedd yr achlysur. Un o
uchafbwyntiau’r gynhadledd oedd gweld
Gwenallt Rees yn dechrau ar ei gyfnod
fel Llywydd yr Undeb am y flwyddyn
200809.

Cymorth Cristnogol
Cynhaliwyd bore coffi Cymorth Cristnogol
eleni yn festri Ebeneser ar fore Sadwrn, 17
Mai, ac unwaith eto daeth nifer fawr i
gefnogi’r fenter.
Hawdd iawn oedd
meddwl  ‘A fydd cymaint o arian â’r
llynedd yn cael ei godi, yn arbennig o gofio
fod ein costau byw wedi cynyddu gymaint,
yn arbennig yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf?’ Ond wyddoch chi, er gwaethaf
hynny rydym ni dal yn glyd, cynnes a
chyfforddus ein byd. Ein braint yw ein bod
yn gallu cyfrannu’n gyson i waith y
mudiad hwn a mudiadau elusennol tebyg.
Diolch i’r rhai hynny roddodd o’u hamser i
baratoi a chynnal y bore coffi. Llwyddwyd
i godi dros £2700 tuag at waith y mudiad
gweithgar hwn ar hyd a lled y byd.
Ychwanegwyd £240 o’r amlenni a
ddosbarthwyd ymysg aelodau Ebeneser.
Ewch
i’w
gwefan

www.cymorthcristnogol.org i weld y
gwaith arbennig maent yn ei wneud ar hyd
a lled y byd.

Taith Hanesyddol
Ddydd Sadwrn Mai 24 aeth nifer o
aelodau’r Eglwys ar daith hanesyddol i
Orllewin Cymru. Taith a drefnwyd gan
yr Athro J. Gwynfor Jones. I dorri
ychydig ar y siwrnai cafwyd cyfle i gael
paned a sgwrs ym Mhont Abraham cyn
mynd ymlaen am Landdowror. Yno y
cafwyd cyfle i glywed am waith Griffith
Jones a’r Ysgolion Cylchynol yng
Nghymru yn y ddeunawfed ganrif. Yn
dilyn cawsom ddefosiwn byr oedd yn ein
hatgoffa o’r gwaith a wnaeth ein
harweinwyr crefyddol yn ystod y cyfnod
hwn. Oddi yno ymlaen i Dy Ddewi lle y
cafwyd sgwrs am oes y saint a’r
datblygiadau crefyddol a ddilynodd y
cyfnod hwnnw, erbyn hyn roedd y
ffreutur yn gwahodd a chinio blasus yn
ein haros. Yn dilyn roedd pawb yn
rhydd i edrych o gwmpas ac i fwynhau
awyrgylch ysbrydol cynteddau unigryw
y gadeirlan. Diwrnod i’w gofio a’i
werthfawrogi.
Bedyddio a Derbyn Aelodau Newydd
Bu Dydd Sul Mehefin 1af yn ddiwrnod
arbennig iawn yn Eglwys y Crwys. Yn
oedfa’r bore bedyddiwyd Cara Siân,
merch fach Nia a Mathew Pope. Mae
Nia yn wreiddiol o ardal Rhydaman a
Mathew o Gernyw. Yn yr hwyr cafwyd
oedfa hyfryd arall, pan y derbyniwyd
naw o ieuenctid yr eglwys yn aelodau
cyflawn. Paratowyd ein pobl ifanc at yr
achlysur hwn gan ein Gweinidog a’i
wraig Delyth yn ystod misoedd y gaeaf.
Y rhai a dderbyniwyd yn aelodau
cyflawn yw Megan Bowen, Robert
Bowen, Huw Espley, Elan Meredydd
Evans, Iwan Wyn Gruffydd, Maelor
Rhys James, Siôn Declan Mullane,
Bethan Mererid Phillips a Manon Eleri
Richards. Derbyniwyd ganddynt
dystysgrif aelodaeth a Thestament
Newydd i nodi’r achlysur.
Ymweld ag Eglwys Teilo Sant, Sain
Ffagan
Ar gyfer Dydd Sul Mehefin 15 trefnwyd
oedfa’r bore yn Sain Ffagan pan gafwyd
cyfle i ymweld ag Eglwys Teilo Sant a
gafodd ei hadleoli yn ein Hamgueddfa
Werin
Genedlaethol dros nifer o
flynyddoedd bellach. Cysylltir yr eglwys
hon ag oes y saint, a Theilo yn arbennig
gyda’i lleoliad unigryw ar lan aber yr
afon Llwchwr, mangre lle roedd dwr yn
cyfarfod dŵr i greu trobwll o gwmpas yr
eglwys wreiddiol. Dywed traddodiad i’r

Cyflwyniad Nos Lun i’r Undeb
‘Dewch ar fordaith ‘Liner yr Efengyl’.
Bu’r gweinidog yn gyfrifol am lunio
sgript i’r cyflwyniad, gydag Euros Rhys
yn trefnu’r ochr gerddorol. Euros, Mair
Long ac Eirlys Jones fu’n cyfarwyddo’r
cyfan rhyngddynt. Roedd y cyfan yn
hwyl ac yn neges amserol i’r Tabernacl
ac i’r eglwysi eraill a gynrychiolwyd yn
yr Undeb.
Apêl Burma
Cafodd yr alwad hon gryn sylw yn
ddiweddar, ac fe benderfynodd
swyddogion yr eglwys ei bod yn bwysig
i’r Tabernacl gefnogi’r galw am
gefnogaeth. Bydd yr arian yn cael ei
sianelu drwy ddwylo diogel Cymorth
Cristnogol a’u partneriaid yn y wlad.
Cofio
Bydd nifer yn cofio Miss Elfair Davies,
Rhydhelyg Avenue. Bu’n dioddef o
gyflwr Altzeimer ers tro, gan dderbyn
gofal gan ei theulu ym Mhorthyrhyd ac
mewn cartref Gofal Dwys yn Rhydaman.
Cynhaliwyd ei hangladd yng Nghapel
Rhydwilym, a chladdwyd ei gweddillion
ym mynwent yr eglwys.
Oedfa’r Aelodau
Cynhaliwyd oedfa arall ar y patrwm fod
tri aelod yn dewis emyn yr un ac yn
cyflwyno myfyrdod ar ei thema. Y tro
hwn, Helen Jones, Eluned Owen Rook ac
Euros Rhys Evans a dderbyniodd y
gwahoddiad,
a
mwynhawyd
y
gwasanaeth yn fawr.

emynydd Dafydd William gyfansoddi ei
emyn cyfarwydd “Yn y dyfroedd mawr
a’r tonnau” yng nghyffiniau'r eglwys
hon. Cawsom sgwrs ddifyr iawn am yr
eglwys a’i chefndir gan Mr Gerallt Nash
ac yna gwasanaeth byr teuluol ac
ychydig o bicnic yn ymyl neuadd y
glowyr yn wreiddiol o Oakdale yng
Ngwent. Bore Sul gwahanol iawn ac
iddo werth arbennig.

Cancer Care Cymru
Daeth blwyddyn o godi arian ar gyfer ein
helusen eleni, Cancer Care Cymru, i ben
gyda bore coffi yng nghartref Denzil a Beti
Wyn Davies ym Mhenarth ar fore Sadwrn
14 Mehefin. Cafwyd lot fawr o hwyl, yn
sgwrsio mewn awyrgylch gynnes a
chroesawgar iawn. Roedd yr ardd yn llawn
at yr ymylon wrth i bawb fwynhau cwmni
ei gilydd yn ystod bore hynod o braf.
Diolch iddynt am agor eu cartref a’u croeso
twymgalon. Diolch hefyd i Non Hughes
sy’n aelod o dîm cynhyrchu'r gyfres
boblogaidd honno, Dr Who, am gyfrannu
dau degan o gymeriadau’r gyfres, ar gyfer
eu gwerthu mewn ocsiwn byr. i’w gwneud
ychydig bach mwy arbennig, roedd y
bocsys wedi’u harwyddo gan ddau o’r
actorion. Drwy ymdrech deg y bore coffi
a’r ocsiwn llwyddwyd i godi oddeutu
£1000. Os ydych wedi’ch cysylltu â’r we
fydeang
beth
am
fynd
i
www.cancercarecymru.org i weld y gwaith
arbennig mae’r elusen hon yn ei wneud
yma yng Nghymru.
Oedfa Grangetown
Cynhaliwyd oedfa fer Gymraeg rhyngom
ag Eglwys Minny Street yn Ebenezer,
Corporation Road ar nos Sul 15 Mehefin.
Cymerwyd rhan gan Owain Llŷr ac Alun
Tudur. Y mae croeso i unrhyw un ymuno â
ni yn yr oedfa nesaf ar 20 Gorffennaf am
8.30p.m.
Ein gwefan
Beth am ymweld â’n gwefan 
www.ebeneser.ik.com
i
weld
ein
gweithgarwch, i gael stori i’r plant, i
wneud defnydd o rai ‘PowerPoints’, neu i
ddarllen ein cyfnodolyn, ‘Y Llusern’ a
gwrando ar bregethu’r Gair.
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Minny Street, Caerdydd

Eglwys Dewi Sant

Cydymdeimlo
Cofiwn yn ddiolchgar am ffyddlondeb a
chyfraniad John Rees (Parc y Rhath),
un o’n Diaconiaid, fu farw ym mis
Mehefin. Cydymdeimlwn yn ddiffuant
iawn â’i briod, Anne ac â’r merched, Nia
a Rhian a’u teuluoedd.

Cyflwyniad Hanesyddol
Ac yntau'n paratoi ei gyfrol 'Salmau Cân
Newydd' ar gyfer Gwasg Gomer, roedd y
Parchedig Gwynn ap Gwilym, yn
naturiol, yn awyddus i glywed
cynulleidfa eglwysig yn canu rhai
ohonynt. Cynulleidfa Eglwys Dewi Sant
a gafodd y pleser hwnnw. Rhaid oedd,
serch hynny, aros tan nos Iau, 5 Mehefin
eleni, i lawn sylweddoli maint ei orchest.
Yn ystod yr Hwyrol Weddi'r noson
honno yn Newi Sant cyflwynodd Gwynn
(y prifardd, yr ysgolhaig a'r emynydd),
gyfrol gain o'i 'Salmau Cân Newydd' i'r
parchedicaf
Ddr
Barry
Morgan,
Archesgob Cymru,
yng ngŵydd
cynulleidfa a gafodd flas arbennig ar
ganu detholiad helaeth o'r Salmau Cân
yn ystod y gwasanaeth.

Geni
Croesawn Wiliam Wynne Morris yn
gynnes iawn i’n plith  mab i Ellen a
Steff Morris (Penylan), brawd bach i
Myfi ac ŵyr i Jean Salisbury.
Yr Ysgol Sul
Wrth i flwyddyn yr Ysgol Sul ddirwyn
i’w therfyn, dyma gyfle i ddiolch o galon
am ddiwydrwydd holl aelodau’r timoedd
dysgu sydd wedi bod yn gofalu amdani
dros y flwyddyn. Gwerthfawrogwn
hefyd bresenoldeb a chyfraniad y plant
a’r ieuenctid yn ein hoedfaon  yn
cyflwyno rhannau defosiynol ar
gychwyn y gwasanaeth neu gydag
adnod, pennill neu gân. Bydd tymor yr
Ysgol Sul yn ail gychwyn ar y Sul cyntaf
ym mis Medi.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlo â
theulu'r diweddar John Rees, cyn athro
yn Ysgol Gyfun Glantaf a fu farw'n
dawel gartref ar 13 Mehefin.
Bu'r
angladd yng Nghapel Minny Street ar 23
Mehefin ac yn dilyn yn Amlosgfa'r
Ddraenen.

Diolch
Fore Sul, 8 Mehefin, bu cyflwyniad arall
pan dderbyniodd yntau, y Parchedig
Gwynn ap Gwilym, gyfrol gain o'i
gampwaith gan aelodau'r eglwys, a'r
cyflwyniad nid yn unig yn mynegi ein
diolch iddo am ei wasanaeth yn ystod ei
gyfnod fel offeiriadmewngofal ond
hefyd yn diolch iddo am y rhodd
amhrisiadwy hon i genedl y Cymry.

Newid Lleoliad yr
Offeren Gymraeg i'r
Pabyddion

Cydymdeimlo â
theulu'r diweddar Dilwyn Harries,
Penarth a fu farw'n dawel yn Ysbyty'r
Brifysgol yn 94 oed ar 14 Mehefin. Bu'r
angladd yng Nghapel Bethel, Penarth ar
26 Mehefin ac yn dilyn yn Amlosgfa'r
Ddraenen.

Mae’r Offeren Gymraeg wedi symud o
Eglwys y Galon Sanctaidd ym mhlwyf
Lecwydd i Eglwys Sant Philip Evans yn
Llanedern. Bu’r Canon Ieuan Wyn Jones
yn cynnal yr offeren ers rhai
blynyddoedd, ond ar hyn o bryd mae ei
iechyd yn fregus. Wrth symud i
Lanedern bydd yr offeiriad plwyf yno yn
medru cynnal y gwasanaeth Cymraeg
pan fydd galw. Mae’n frodor o Ferthyr
Tudful, o’r enw Tony Hodges, a chanddo
radd anrhydedd yn y Gymraeg. Bydd yn
cael ei dderbyn i’r Orsedd eleni. Mae yna
Ysgol Gynradd Babyddol ynghlwm wrth
y plwyf hefyd, a bydd uned Gymraeg yn
agor yno yn yr hydref.
Cynhelir yr Offeren am 11.30 bob bore
Sul.

Cydymdeimlo â
theulu'r diweddar Llew Jones a fu farw'n
sydyn ar 18 Mehefin. Bu'r angladd yn
Eglwys St Germans, Caerdydd ar 27
Mehefin ac yn dilyn yn Amlosgfa'r
Ddraenen.
Bu Llew yn aelod o Gôr
Eisteddfod Caerdydd.

Cydymdeimlo â
Gill Stediford ar farwolaeth ei mam,
Anita Stediford yng Nghartre Gofal
Lecwydd ar Fai 24 yn 97 mlwydd
oed. Roedd Anita'n hanu o Lanelli yn
wreiddiol ond bu'n byw yn ardal y
Mynydd Bychan am dros hanner canrif.

Cydymdeimlo â
theulu'r diweddar Gelta Pierce gynt o
Gaerdydd a fu farw yn 99 oed yn Ysbyty
Singleton, Abertawe ar 8 Mehefin. Bu'r
angladd yn Eglwys y Crwys, Caerdydd
ar 23 Mehefin ac wedi hynny yn
Amlosgfa'r Ddraenen.
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Salem Treganna
Priodas
Llongyfarchiadau i Alun a Rebecca
Boore, a briodwyd yn Salem yn ystod
mis Mehefin. Pob dymuniad da iddynt
i'r dyfodol.
Cyngerdd Cordydd
Cawsom gyngerdd hyfryd yn Salem yn
ystod mis Mehefin, wrth i Gordydd ein
diddanu.
Maent yn cynnal eu
hymarferion yn Salem, a braf oedd eu
clywed yn canu mor swynol.
Criced
Rydym wedi chwarae nifer o gemau'n
ddiweddar, ac wedi mwynhau'n fawr, yn
erbyn staff Amgueddfa Sain Ffagan,
Brigad Dan De Cymru, Athrawon Bro
Morgannwg, y Crwys, Rhieni Pwll Coch
a Bethel, Penarth. Diolch i bawb am
nosweithiau difyr yn llawn hwyl a
chyffro!
Codi Arian o ddrws i ddrws i
Gymorth Cristnogol
Diolch i’r criw a fu’n casglu amlenni o
ddrws i ddrws eleni yn ystod wythnos
C ym or th
Cristnogol,
yn
Nherganna. Eleni llwyddwyd i guro
swm y llynedd, gan gasglu £445 o
bunnoedd.

Gwerthiant Ysgubol
Caneuon Ffydd
Bu'r gwerthiant ar bob un argraffiad o
Caneuon Ffydd a gyhoeddwyd gyntaf yn
y flwyddyn 2001 yn ddigon o ryfeddod.
Rhwng yr argraffiadau Solffa, Hen
Nodiant a Geiriau'n Unig, gwerthwyd
can mil o gopïau erbyn hyn. Dim ond
cyfanswm yr argraffiadau gwahanol o Y
Beibl Cymraeg Newydd a gyhoeddwyd
gyntaf yn 1988 sy'n rhagori o ran y nifer
a werthwyd!
Mae prisiau gostyngol nawr ar gael ar
gyfer sawl argraffiad:
Solffa clawr caled cyffredin £14.95
Solffa clawr cain £25
Hen Nodiant clawr cain £25 (Hen
Nodiant clawr caled cyffredin allan o
brint ar hyn o bryd)
Argraffiad mawr i'r organ £30
Prisiau'r ddau argraffiad geiriau'n unig:
Clawr caled £10.95
Clawr cain £15.95
Gallwch brynu Caneuon Ffydd yn eich
siop lyfrau lleol neu ei archebu o
swyddfeydd y pum enwad yng Nghymru
sy'n ei gyhoeddi.
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Pennaeth yn
Ymddeol

CROESAIR Rhif 86 gan Rhian Williams
1
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4

4

5

5
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Ar Orffennaf 18 bydd Rhys Davies yn
ymddeol fel Pennaeth Ysgol Gynradd yr
Eglwys yng Nghymru, Sain Ffagan.
Mae’r ysgol yn uned glos a chyfeillgar
gydag awyrgylch hapus a llawen a’r
cyfan yn deillio o batrwm arweiniad a
gofal bugeiliol, tadol Rhys. Dros y
blynyddoedd, sicrhaodd Rhys le
blaenllaw i’r Gymraeg fel ail iaith ac
ymwybyddiaeth o’n traddodiadau a’n
diwylliant. Bydd ein colled fel staff,
disgyblion a rhieni yn enfawr ond
dymunwn ymddeoliad hapus a dedwydd
i’n pennaeth arbennig.
Diolch i Robin Gwyndaf am ei
garedigrwydd yn cyfansoddi englynion
pwrpasol ar ein rhan.
E Jones

I Rhys Davies
Ar ran disgyblion, staff a rhieni i ddiolch
o galon am ei gyfraniad nodedig fel
Prifathro Ysgol Gynradd yr Eglwys yng
Nghymru, Sain Ffagan, 1987 –
Gorffennaf 2008.
Ti, fy Rhys, wyt of yr Iaith, – ar einion
Yn mireinio’r heniaith;
A’i hwyliog rannu eilwaith
I do iau ar ddechrau’r daith.

Rhennaist ein cur â’th dosturi;  dy air
Oedd yn darian inni;
A’r wên hoff yn troi i ni
Yn wanwyn o oleuni.

A nawr, Rhys, mae’n dymor yr Haf,  adeg
I fedi’r cynhaeaf;
Ond ar ddôl y llwyth olaf
Gwn mai digonedd a gaf.
Robin Gwyndaf

20
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Atebion i:
22, Heol Cae
Rhys,
Rhiwbeina,
Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd
erbyn
25
Gorffennaf
2008.
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Ar Draws
1. ‘Paham y gwneir cam â’r ___  neu’r
Iawn
A’i rinwedd dros bechod’ (R.W)(5)
4. Cribin deuparth y rhai call (4)
8. Dyn yn rhoi pen sgadan mewn eog
cynnes (7)
9. A yw’n dymuno colli’i ben wrth
ymaelodi? (5)
10. Heb orchudd ymhlith myrddiwn o
etholwyr (4)
11. Gair i ddisgrifio noddi Sara efalli (8)
13 Sffêr o raglen plant (6)
14 Casglu dryll sy’n dal llwynog efallai (6)
16 Cael ysbrydoliaeth allan o eni enaid (8)
17 Hanner selsig wedi’i stwffio a’r olaf o’r
ffa am damaid i’w fwyta (4)
20. Astudiaeth i newid y dref (5)
21 Gwneud arwr allan o DDerwyn. (3,4)
22 Pen y mynydd yn brin o wallt (4)
23 ‘____ wnawn â llawen dant
Am y rhai sy’n dysgu’r plant. (W.N.W)
(5)
I Lawr
1. Lle i goginio neu ddechrau creu blagur
(5)
2. ‘Maent yn dwedyd y ffordd yma
Nad oes dim ___ ___ ___ ___’ (tradd)
(3,3,1’1,4)
3. ‘___ i’w llygaid allu canfod
Dan dreuni dyn, ei fri (WPH) (4)
4 Rhywun yn dechrau a gwên gam fel ef
neu hi (6)
5. Gweddol ryfedd ac hanner ateb yw’r
talfyriad (8)
6. ‘Ac mi glywaf grafangau Cymru’n
dirdynnu fy mron
___ ___ ___, ni allaf ddianc hon’
(TH.PW) (3,1’1,7)
7. Nos fer i fathu aur (6)
12. Dechrau cadarn ond oer i newid y taro (8)
13. Cael boddhad o grwydro’r Preseli yn
ddiddiwedd (6)
15. Cei esgid haf yn nhywod Lloegr, Alun
bach f(6)

23

18. Dyn ac anifail mewn perth (5)
19 Ar yn ail y cannwyd y cynnyrch (4)

Atebion Croesair Rhif 85
Ar draws: 6 Glanhau a’i waed. 8 Anwydog.
9 Y sarff. 10 Gwisg. 12 Cludo. 13 Echnos. 15
Dianc. 16 Noddwr. 17 Penbedw. 19 Iôr,
Gorfoledded.
I Lawr: 1 Marw. 2 Ehedeg. 3 Llusg. 4
Diddymu. 5 Saratoga. 6 Gwangalonni. 7
Dyffryn Clwyd. 11 Ireidd dra. 12 Cas. 14
Nerthol. 15 Dynoli. 17 Pefr. 18 Eiddo.
Derbyniwyd 14 ymgais a 9 yn gywir.
Danfonir y tocyn llyfr i Huana Simpson,
Llansanwg.

CYNNIG ARBENNIG: Laptop Acer Extensa
Sgrîn 15.4", cof 1GB, disg galed 80GB, DVDRW,
WiFi, Windows Vista, meddalwedd Office a gwrth
feirws  bargen am £350 (RRP £425)
Ydych chi eisiau prynu cyfrifiadur ond ar goll efo’r
holl gynigion a’r derminoleg?
Prynwch yn hyderus gan W&G  offer a
meddalwedd yr ydym ni
yn hapus i’w defnyddio a’u hargymell.
Mae Williams & Gwilym yn darparu offer cyfrifiadurol
a chefnogaeth
i unigolion a Chwmnïau dros Gymru gyfan.
Oes gennych chi gyfrifiadur efo problemau?

Cysylltwch â Dilwyn am gyngor
neu gwôt:

t: 02921 252299
m: 07976 254446
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Yn eisiau: Landrover Cyfres 2
Mae 50 mlynedd bellach ers sefydlu
archif sain yn Amgueddfa Werin Cymru
 hanner canrif ers i staff Sain Ffagan
deithio ledled y wlad mewn Landrover a
charafán i gofnodi hanesion ac arferion
ein cyndeidiau.
Bydd Amgueddfa Cymru’n nodi’r
garreg filltir arbennig hon yn Eisteddfod
Genedlaethol Cymru, Caerdydd 2008. I
ychwanegu at y dathliadau, mae’r
Amgueddfa’n chwilio am Landrover
Cyfres 2 gwyrdd, tebyg i’r cerbyd a
ddefnyddiwyd nôl yn y 50au, i’w
arddangos wrth ei stondin.
Yn 1958, gwnaed apêl ar y radio gan yr
Athro Griffith John Williams am arian i
alluogi Sain Ffagan i greu archif o
dystiolaeth lafar. Heddiw, mae’r
Amgueddfa’n apelio ar unrhyw un sy’n
berchen ar gerbyd petrol o’r math hwn, â
thop caled, sylfaen olwyn byr ac sy’n
barod i’w menthyg i Sain Ffagan dros
dro, i gysylltu â Meinwen Ruddock ar
029 2057 3427 neu Lowri Jenkins ar 029
2057 3444.
“Byddai’n gret petawn ni’n medru
canfod Landrover,” meddai Meinwen
Ruddock, Archifydd. “Mae recordio

siaradwyr ar agweddau o'u bywyd pob
dydd a diwylliant yn rhan bwysig o
waith yr Amgueddfa.”
Bydd cyfle i
ymwelwyr â stondin Amgueddfa Cymru
fwynhau hel atgofion ac ailfyw hanes
mewn tŷ Prefab o’r 1950au, a chael eu
h ysbr ydoli gan weithiau cel f
adnabyddus. Cynhelir cyfres o sgyrsiau
yn ystod yr wythnos hefyd:
· Celf y Dyfodol gan yr artist Iwan
Bala ac Ann Jones, Curadur Prosiectau
Casgliad, Cyngor Celfyddydau Lloegr
(Dydd Llun, 4 Awst am 3pm)
· Ein Canmlwyddiant gyda’r
Gweinidog Treftadaeth Rhodri Glyn
Thomas (Dydd Mawrth, 5 Awst am
3pm)
· Gwyddoniaeth y Dyfodol  ar y cyd
gyda Phrifysgol Caerdydd (Dydd
Mercher, 6 Awst am 3pm)
· Sir Benfro mewn celf – rhagolwg o
Oriel y Parc: oriel gelf newydd Tyddewi
(Dydd Gwener, 8 Awst am 3pm)
· Hanes y Dyfodol – Dr Beth Thomas
yn trafod gorffennol a dyfodol Sain
Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru (Dydd
Sadwrn, 10 Awst am 3pm).

11

Llwyddiant i Awdur
Newydd o Radur
Mae nofel newydd i blant gan awdur o
Radur, Huw Jones, yn cael ei awgrymu
fel olynydd posibl i Harry Potter! Bydd
nifer ohonoch yn adnabod Huw fel
cefnogwr brwd i'r Adar Gleision ac i’r
Urdd!.
Dewiswyd The Great Purple Sphere
gan Ysgol Arberth, Sir Benfro, a enillodd
Cwis Llyfr y Flwyddyn. Dywedodd
aelod o’r tîm, Corrine Yau, "Roedd y
llyfr yn wych. Byddwn wrth fy modd yn
gweld y ffilm gan fod llawer o gyffro a
dychymyg. Dyma un o’r llyfrau gorau i
mi ddarllen."
Disgrifiwyd y nofel gan Jason
Mohammad o’r BBC fel ‘trip gwych i
Jasper (arwr y nofel) a llyfr cyffrous i ni
ddarllen’.
Mae’r nofel yn disgrifio taith dau o
blant cyffredin, Jasper Tuttle ac Emily
Smallbread, ar antur fawr beryglus i fyd
arall. Ar ôl digwydd dod ar draws
‘twnnel cwantwm’, maent yn canfod eu
hunain mewn Sffer Borffor Fawr (Great
Purple Shere), sy’n cael ei ddefnyddio
gan gasgliad rhyfedd o gymeriadau ar eu
teithiau o gwmpas y bydysawd.
Mae'r llyfr wedi ei gyhoeddi gan y
Lolfa, am £5.95.
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Ysgol
Gyfun
Bro
Morgannwg
Ymweld â’r Ysgol
Daeth disgyblion o’r Leininger
Gymnasium yn Grünstadt yr Almaen, i
ymwled â’u partneriaid o flwyddyn 9.
Yn ystod eu harhosiad yng Nghymru,
bu'r disgyblion o'r Almaen yn brysur yn
ychwanegu at y Blog a grëwyd gan Miss
Ceri Anwen James ar gyfer y cyfnewid.
Dyddiadur arlein yw Blog, sy'n gallu
cael ei ddarllen gan eraill. Bob nos,
ysgrifennodd yr Almaenwyr am eu
profiadau yng Nghymru yn Almaeneg a
Saesneg, fel bod eu rhieni nôl yn ardal
Grünstadt yn gallu darllen am eu
gweithgareddau dyddiol bob nos.
Cafwyd wythnos o dywydd ffantastig ac
ymweliadau llwyddiannus â'r Mwmbwls,
Big Pit, Mabolgampau'r Ysgol, Stadiwm
y Mileniwm, Castell Caerdydd a Sain
Ffagan. Yn ogystal, cafwyd noson o
Pizza a Bowlio ar y cyd yn y Bae, a
disgo yn yr ysgol. Gellir gweld
adroddiadau'r Almaenwyr, ac hen
adroddiadau disgyblion y Fro, ynghyd â
l l u n i a u
a r
h t t p : / /
ygbmalmaen.blogspot.com Mae'r Blog
yn ddolen gyswllt effeithiol rhwng
disgyblion y ddwy ysgol, ac mae
trefniadau cyfnewid y flwyddyn nesaf
eisoes ar y gweill.
Adeiladu
Mae’r adeiladwyr wedi bod yn gwmni
cyson yn ystod y misoedd diwethaf wrth
inni gwblhau y cam olaf yn y broses o
adeiladu adnoddau newydd i’r bechgyn
yn yr adran Addysg Gorfforol a
chwblhau’r bloc perfformio. Bydd y bloc
yn cael ei agor yn swyddogol yn yr
Hydref a’r nod yw gallu cynnig ystod o
gyrsiau perfformio yn y dyfodol gan
wneud y defnydd gorau o’r adnoddau
gwych. Mae’r adran Gerdd eisioes yn
rhedeg cyrsiau BTEC perfformio hynod
o boblogaidd a llwyddiannus.

Bechgyn y Gleision
Llwyddiant yn yr Urdd
Mwynhaodd y disgyblion gryn lwyddiant
yn yr Eisteddfod eleni, gyda nifer
ohonynt yn cyrraedd y llwyfan. Enillodd
Luis Evan bl 8 ail wobr am yr unawd
chwythbrennau ac roedd Lisa Williams,
disgybl ym mlwyddyn 9 yn ail yn yr
unawd merched. Y disgyblion hŷn
wnaeth serennu eleni sech hynny gyda
nifer o’r chweched yn llwyddo. Dyfed
Cynan (Monolog), Ffion Perrett (Unawd
Merched bl 1013), a Luc Morris
(Unawd Llinynnol) oedd yr unigolion
llwyddiannus tra llwyddodd y tîm
dawnsio gwerin, wedi ei hyfforddi gan
Miss Sian Gimblett and Miss Leah Evans
i gyrraedd y llwyfan am y tro cyntaf
erioed ac ennill y drydedd wobr,
Caerdydd 2009 amdani nawr!
Rygbi
Llongyfarchiadau i dri o fechgyn
talentog blwyddyn 10 ar gael eu dewis i
sgwad ieuenctid Gleision Caerdydd. Yn
y llun gwelir Steffan Jones, Sebastian
Vidal a Cory Allen.
Golff
Mae Anna Carling o Benarth, yn creu
cryn enw iddi ei hun yn y gylchdaith
gol ff. Yn ddiweddar enillodd
bencampwriaeth Caerdydd a’r Fro. Ym
Mis Medi bydd yn teithio i’r Unol
Daleithiau gan ei bod wedi ennill
ysgoloriaeth golff. Pob lwc iddi!
Gymnasteg
Enw arall i’r dyfodol yw Elinor Lewis.
Mae ei champau ym myd gymnasteg yn

Timau Dawnsio Gwerin
Eisteddfod yr Urdd
parhau, ac erbyn hyn hi
Pencampwraig Prydain o dan 16.

Wynebau newydd yn y ffreutur
Mae criw newydd o gogyddion o dan
arweiniad Jane Pitman wedi bod yn
gweithio yn yr ysgol ers y Pasg. Yn unol
â’n statws fel ysgol iach, maent wedi
darparu gwledd newydd o fyrbrydau a
bwyd cynnes yn ddyddiol ac ar Fehefin y
25ain, dathlwyd y Nadolig, chwech mis
yn gynnar!

Jonathan Richards,
MBA; BSc.(Hons.)
Ymgynghorydd
Ariannol Annibynnol
Arbenigo mewn darparu cyngor
ariannol diduedd yn y meysydd
canlynol:
Cynilion a Buddsoddiadau
(gan gynnwys Cronfa
Ymddiriedolaeth Plant a
chynllunio ar gyfer ffioedd
ysgol/prifysgol)
Cynllunio Ymddeoliad a
Diogelu
(o Yswiriant Bywyd i Salwch
Difrifol, o Ailosod Cyflog i
Ddiswyddiad).
ebost: jrichards10@sky.com
Ffôn Symudol: 07957 140650

Ymwelwyr o Grünstadt

yw
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Hoffai Menter Caerdydd ddiolch i
bawb a gyfrannodd i sicrhau
llwyddiant Tafwyl unwaith eto eleni –
yr Wyl orau eto! Diolch yn enwedig i’r
holl noddwyr ac yn enwedig i Acen,
ein prif noddwr eleni.

www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Cynlluniau Gofal Haf 2008
Fe fydd trefn y Cynlluniau ychydig yn
wahanol dros yr haf eleni. Fe fydd 3
cynllun yn cael eu cynnal, ond mae un
lleoliad newydd ac mae’r dyddiadau yn
amrywio. Fe fydd safle Ysgol y Berllan
Deg ar agor am bythefnos yn unig o
Ddydd Llun, Gorffennaf 21 – Awst 1, tra
bydd safle Ysgol Melin Gruffydd ar agor
am fis cyfan o Ddydd Llun, Gorffennaf
21 i Ddydd Gwener, Awst 15. Yn
anffodus, oherwydd gwaith adeiladau a
chynnal a chadw, ni fydd safle Ysgol
Treganna ar gael i ni eleni. Diolch i
Ysgol Pwll Coch am gynnig yr ysgol fel
safle ar gyfer yr haf yn unig, ac fe fydd y
cynllun ym Mhwll Coch ar agor o
Ddydd Llun, Gorffennaf 21 i Ddydd
Gwener, Awst 15. Yn ogystal â nifer o
weithgareddau amrywiol ar eu cyfer gan
gynnwys creu crefftau, coginio,
chwaraeon ayb fe fydd 2 wibdaith yr
wythnos.
Am ffurflen gofrestru,
cysylltwch â 029 20 56 56 58
gwyneth@mentercaerdydd.org

Ffwrnais
Awen yn
cyflwyno
ANNIE
Dydd Mawrth, Gorffennaf 22
Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm
Cymru. 1pm a 7pm
Tocynnau’n £5 yr un. Ar gael o swyddfa
docynnau Canolfan y Mileniwm: 08700
40 2000
Sefydlwyd Ffwrnais Awen ym mis
Ebrill 2007 fel cwmni drama Cymraeg i
blant a phobl ifanc Caerdydd mewn
cydweithrediad rhwng Menter Caerdydd
ag Urdd Gobaith Cymru. Mae’r plant yn
cyfarfod yn wythnosol yng Nghanolfan
yr Urdd i ganu, actio a dawnsio. ‘Annie’
fydd ein cynhyrchiad cyntaf.

Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd
Fe fydd Menter Caerdydd ar y Maes
drwy gydol wythnos yr Eisteddfod, felly
galwch draw i’n gweld. Yn ogystal â’r
stondin, mae’r Fenter yn trefnu nifer o
weithgareddau penodol yn ystod yr
wythnos.

Samba Caerdydd Tîm Buddugol
Cystadleuaeth 5 Bob Ochr
Ffwrnais Awen yn perfformio
yn y Ffair.
* Cyngerdd Ysgolion Cynradd yn y
Babell Lên – Dydd Sadwrn, Awst 2, am
11.30am
* Ffwrnais Awen yn perfformio Annie
yn Theatr y Maes – Dydd Sadwrn, Awst
2 am 3pm
* Clwb Clocsio Menter Caerdydd yn y
Neuadd Ddawns ac ar y Llwyfan
Perfformio – Dydd Llun, Awst 4, am
1pm a 4pm
* Bore Coffi Dysgwyr ym mhabell y
Fenter ar y maes – Dydd Mawrth, Awst
5 am 11am
* Lansiad Ffônlyfr 2008 ym mhabell y
Fenter ar y maes – Dydd Mercher, Awst
6 am 12pm
* Sgwrs am hanes y Gymraeg yng
Nghaerdydd yng nghwmni Dr John
Davies ym mhabell y Fenter ar y Maes –
Dydd Gwener, Awst 8 am 2pm.

Cystadleuaeth Golff i barau yng
Nghlwb Golff Parc Cottrell

Daeth dros 50 o ddysgwyr i’r Bore Coffi yn
y Mochyn Du i wrando ar sgwrs gyda
Siw Huws ac Angharad Mair
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Ysgol Gyfun
Glantaf
Llwyddiannau Chweched Glantaf
“Blwyddyn Lwyddiannus” chwedl DJ
Williams fu hi yn Glantaf eleni eto.
Digon o hwyl, gweithgaredd, llafur caled
a mwynhad.

·

Rhaid llongyfarch Lewis Roberts ar
ennill lle i astudio Meddygaeth a
Christopher Kelly i astudio Bio Medical
Engineering yn Rhydychen.
· Ym mis Medi eleni, bydd naw o
fyfyrwyr blwyddyn 13 yn mynd i
Durham i gynrychioli rhanbarth De
Cymru yng ngornest derfynol o’r Senedd
Ieuenctid Ewropeaidd y DU, yn sgil
diwrnod llwyddiannus yn dadlau ynglŷn
â hawliau dynol yn Simbabwe, menter
Prifddinas Diwylliant a phynciau eraill o
safbwynt Ewropeaidd.
· Llongyfarchiadau i aelodau o'r tim
dadlau ar ennill yng nghystadleuaeth
Cymraeg yr UN, ac yn enwedig Geraint
Thomas ar ennill siaradwr gorau’r dydd
ar y cyd. Etholwyd aelodau newydd i’r
gymdeithas ddadlau ar gyfer y flwyddyn
nesaf. Mi fydd Edmund Charles yn
gadeirydd y gymdeithas; Enid Evans a
Steffan James yn isgadeiryddion; Owen
Jones yn ysgrifennydd ac Amy
McGlinchy a Branwen Bennell yn
gyfrifol am farchnata. Edrychwn ymlaen
at flwyddyn gyffrous arall yn y
gymdeithas ddadlau.
· Cynhaliwyd prynhawn o groesholi
cynghorwyr lleol yn yr ysgol, cyn yr
etholiad lleol fis Mai. Trefnwyd hwn ar y
cyd rhwng aelodau Fforwm 20%
Pla sma wr a Glantaf, i godi
ymwybyddiaeth y cynghorwyr o’r diffyg
adnoddau a chyfleusterau sydd ar gael i

bobl ifanc y ddinas, trwy gyfrwng y
Gymraeg. Braf hefyd oedd croesawu
aelodau’r Pwyllgor 20% i gefnogi’r
myfyrwyr yn eu hachos.
· Ein prif swyddogion newydd ar
gyfer 2008/2009 fydd Gwenno Brown a
Rhys PenryWilliams, gyda Rebeca
Pennar ac Owen Jones wedi eu hethol fel
dirprwy brif swyddogion.
· Ar hyn o bryd mae timoedd rygbi’r
chweched wrthi’n paratoi ar gyfer eu
taith i Seland Newydd yr haf hwn. Rhaid
hefyd yw tynnu sylw at lwyddiant un o
gynfyfyrwyr y chweched Jamie Roberts,
ar ennill 3 chap eleni dros Gymru ym
maes rygbi. Llongyfarchiadau iddo!
· Mae’r chweched unwaith eto wedi
bod yn gweithio’n galed i godi arian dros
wahanol elusennau yn ystod y flwyddyn
hon. Gwelwyd noson lwyddiannus yn
Mujibs; diwrnod gwisg ffansi; gig
elusennol yn y Bae; a’r amryw o
wahanol stondinau yn y ffeiriau Haf a
Nadolig, i enwi ond rhai o’u mentrau.
Diolch yn fawr i chi gyd.
· Llongyfarchiadau i Branwen
Bennell a Siôn Davies ar ennill 2il a
3ydd safle yng nghystadleuaeth
cyfansoddi drama bl 1013 yn Eisteddfod
yr Urdd. Dymunwn bob lwc i bawb sy’n
cynrychioli’r ysgol yr haf hwn ac i gyn
fyfyrwyr, rhieni a ffrindiau Glantaf, wrth
iddynt berfformio yng nghyngerdd
agoriadol yr Eisteddfod Tri10.
· Rydym hefyd am ddiolch i Mr.
Hefin Griffiths wedi iddo ymgymryd â
swydd Pennaeth y Chweched dros y
flwyddyn ddiwethaf, yn absenoldeb Mrs.
Beca Newis yn ystod ei chyfnod
mamolaeth. Dymunwn bob lwc iddo yn
ôl fel Pennaeth Blwyddyn 10 a
chroesawu Mrs. Newis yn ôl i’r
Chweched.

Y prifswyddogion; o'r chwith i'r dde:
Owen Jones, Gwenno Brown, Rhys PenryWilliams a Rebeca Pennar.

Gwobr Aur Dug
Caeredin

Dyma'r grŵp  Caitlin Peterson,
Hannah Najjar, Luke Bafico,
Angharad Davies, Manon Jones
Edmund Charles a Lewis Attwell
Thomas ar fin cychwyn yn Eryri.
Mehefin y nawfed i’r pedwerydd ar ddeg.
Wythnos byddaf yn cofio am flynyddoedd
i ddod. Wythnos llawn dagrau a phoen ond
hefyd llawer o chwerthin. Wythnos yn
Eryri oedd hi, yn ceisio cyflawni fy
ngwobr Aur Dug Caeredin. Pedwar
diwrnod o gerdded, tua 20km bob dydd,
gyda phaciau trwm ar ein cefnau yn
stryffaglu lan a lawr mynyddoedd diri
Eryri.
Doeddwn i ddim yn edrych ymlaen ar ôl
bod ar alldaith cyn hynny i'r Bannau! Ond
roedd yr ail alldaith llawer yn well,
roeddwn i’n gwybod be i ddisgwyl y tro
yma, roeddwn i’n gwybod bod y daith yn
mynd i fod yn un hynod o anodd ac felly
yn fwy parod amdani.
Ar y pryd doeddwn i ddim yn
mwynhau'r cerdded! Ond roeddwn i wedi
mwynhau bod ymhlith y grŵp o bobl oedd
yn gwmni i mi. Roedd cerdded heibio'r
Wyddfa ar y diwrnod olaf yn ddiwedd
perffaith i daith anhygoel. Wrth edrych i
fyny ar y mynydd rhyfeddol hwnnw ni
allwn gredu beth oeddwn i wedi ei
gyflawni. Doeddwn i erioed wedi gwneud
unrhywbeth mor galed yn gorfforol na
chwaith yn feddyliol a dydw i ddim yn
meddwl bydda i’n brysio i wneud
unrhywbeth tebyg am amser hir!
Fydda i byth yn anghofio’r teimlad o
wybod fy mod i wedi gorffen, teimlad na
allaf ei ddisgrifio.
Roedd yr alldeithiau Aur Dug Caeredin
yn rhywbeth nad oeddwn erioed yn
meddwl y gallwn i fod wedi ei gyflawni
ond rydw i wedi ei wneud. Gair o gyngor i
unrhywun sy’n meddwl gwneud y wobr:
yn gyntaf mae angen paratoi yn drylwyr yn
gorfforol cyn gadael am yr alldaith, yn ail
sicrhau eich bod mewn grŵp rydych chi’n
hapus yn eu cwmni, ac yn drydydd does
dim angen digalonni, mae yna ddiwedd i’r
daith ac mae’r diwedd yn un syfrdanol, a
gwerth aros amdano!
Megan Wallace Blwyddyn 12
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YSGOL PWLL
COCH

Merched y Wawr
Bro Radur

Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd
Llongyfarchiadau mawr i Mia Morgan o
flwyddyn 2 am ei pherfformiad campus o
'Y Car Bach Hud' yn Eisteddfod yr Urdd,
ac am ddod yn drydydd. Mae’n bosib
gweld ei pherfformiad ar wefan yr Urdd
a lluniau ohoni ar wefan ein hysgol! Da
iawn ti Grace am dy ymdrech rhagorol
yn y gystadleuaeth chwythbrennau yn yr
Eisteddfod Genedlaethol hefyd.
Mae beirdd a llenorion o fri ym Mhwll
Coch! Cawsom lwyddiant y llynedd ac
rydym wedi mynd gam ymhellach eleni
gyda thri disgybl yn cael eu gwobrwyo!!
Daeth Siôn Thomas yn drydydd yn y
gystadleuaeth rhyddiaith i blant bl.2 ac
iau.
Cafodd Dewi Richards drydydd yn y
gystadleuaeth barddoniaeth i flwyddyn 3
a 4 ac yn yr un gystadleuaeth daeth
Catrin Lord yn ail! Ymdrech ardderchog
yn enwedig wrth ystyried safon y
gystadleuaeth yn genedlaethol.

Cynhaliwyd cyfarfod olaf y flwyddyn
ddechrau mis Mehefin pan fuon ni’n
trefnu rhaglen amrywiol a diddorol ar
gyfer 2008 / 9. Mary Wiliam, ein
llywydd newydd, a fu'n arwain y
drafodaeth
fywiog.
Diolchodd
i
Glenys Thomas am ei gwaith fel
Ysgrifenyddes y Gangen yn ystod y
tair blynedd diwethaf. Treuliodd
Glenys oriau diri yn sicrhau bod pob
cyfarfod yn rhedeg fel wats.
Un
o’n
haelodau,
sef
Mallt
Anderson, fu’n ein difyrru a’n
haddysgu yn ystod ail hanner y
noson. Fel y gŵyr sawl un ohonoch,
mae Mallt wedi ymgyrchu ers
blynyddoedd i greu ymwybyddiaeth
am y Dywysoges Gwenllian. Dyma
ferch Llywelyn ein Llyw Olaf, a
oedd yn blentyn amddifad yn chwe
mis oed. Aethpwyd â hi i leiandy yn
Sempringham, Swydd Lincoln, gan y
Brenin Edward I, er mwyn sicrhau
bod neb yn cofio am etifedd
Tywysogion Cymru, ac yno y bu tan
ei marwolaeth yn 54 oed.
Bu cofeb iddi yn Sempringham ers
sawl
blwyddyn,
ond dim byd
gweladwy
yng
Nghymru.
Fodd
bynnag, o ganlyniad i ymdrechion
Cymdeithas y Dywysoges Gwenllian,
fe brynwyd gofod yn Hafod Eryri, y
ganolfan newydd ar gopa’r Wyddfa.
Lluniwyd llechen arbennig o hardd yn
deyrnged i’r dywysoges fach a fydd
yn cael ei gosod yn ei lle yn y
dyfodol agos. Pa le allai fod yn fwy
addas,
gan
fod
Llywelyn
yn
Arglwydd
Eryri
yn
ogystal
â
Thywysog Cymru ?
Gobeithio cewch gyfle i fynd i ben
yr Wyddfa i weld y llechen a chofio
am y ferch fach a alltudiwyd o’i
gwlad.

‘Ymgyrch Sothach Sbwriel’
Derbyniodd yr ysgol wobr go arbennig
gan dîm yr ‘Ymgyrch Sothach Sbwriel’,
sef tîm oddi fewn Cyngor Caerdydd sydd
yn hybu ysgolion i ailgylchu, arbed ac
ailddefnyddio. Derbyniom dlws am yr
ysgol a wnaeth fwyaf o ymdrech i
ailgylchu! Arbennig o dda.
Cwis Llyfrau
Fel y gwyddoch cymerodd ein tîm cwis
llyfrau ran yn ail rownd y gystadleuaeth
flynyddol hon, sef y cyflwyniadau.
Cafodd y tîm ailgyfle i gyflwyno eu
llyfrau gydag Ysgol Gymraeg Treganna,
yn Neuadd Llanofer yn ddiweddar.
Roedd cyflwyniadau dramatig y ddwy
ysgol o safon uchel iawn a
pherfformiodd y plant yn wych! Diolch
yn fawr i Mrs Coulthard, Miss Richards,
Miss Jones a Mrs Pike am eu hyfforddi a
diolch hefyd i bennaeth Ysgol Gymraeg
Treganna, Mr Rhys Harries, am drefnu’r
achlysur.
Tîm blwyddyn 4: Bethan Allsopp, Elen
Evans, Tomos James, Garmon ab Ion,
Rhys Morris a Emily Pemberton.
Tîm blwyddyn. 6: Gruffudd Harries,
Bedwyr ab Ion, Elisa Morris, Ffion
Roblin, Llŷr Roberts ac Osian Roberts.
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a’r
Fro
Rydym yn rhan bwysig o’r Eisteddfod
Genedlaethol eleni wrth iddi ddod ar
stepen ein drws. Mae Bethan Jones,
Ffion Roblin a Lili Nefydd yn dawnsio

Sion Thomas (3ydd rhyddiaith bl.2 ac
iau), Catrin Lord ( 2ail yn y
barddoniaeth bl.3 a 4) a Dewi
Richards (3ydd barddoniaeth bl.3 a 4).

Grace Bowen Unawd chwythbrennau

yn y ddawns flodau.
Hefyd rydym wedi cynhyrchu
arddangosfa ddiddorol iawn ar gyfer
Cymdeithas Edward Llwyd i arddangos
y gwaith arbennig rydym yn gwneud
yma ym Mhwll Coch i hyrwyddo'r
amgylchedd a diddordeb ein plant mewn
natur. Ewch i weld yr arddangosfa yn eu
pabell ar y maes.
Hefyd bu blwyddyn 6 yn hynod o
brysur y tymor hwn. Bu dosbarth Miss
Coulthard yn gwneud astudiaeth o’r
ardal leol gan edrych ar hanes addysg
Gymraeg y ddinas, ymchwilio i hanes yr
ardal leol a chynnyrch gwaith Celf ar y
topig. Mae’r gwaith i’w weld ym
mhabell Plasmawr ar y maes. Hefyd bu
dosbarth Mrs James yn gweithio gyda'r
bardd plant, Caryl Parri Jones gan
gymryd rhan mewn gweithdy yn yr ysgol
i gynhyrchu barddoniaeth yn seiliedig ar
Gaerdydd. Fe fyddant hefyd yn cymryd
rhan mewn gweithdy ar y maes, yn y
Babell Lên. Ardderchog wir!!!!
Ar nos Wener y 1af o Awst bydd ein
côr yn ymuno â chorau ysgolion y sir
mewn cyngerdd i ddathlu Pen blwydd
Ysgol Gyfun Glantaf yn 30 oed.
Ar ddydd Sadwrn yr 2ail o Awst bydd
plant CA1 a’r Derbyn yn canu yn y
Babell Lên ac ar nos Fawrth y 5ed bydd
côr yr ysgol yn cymryd rhan yng

nghyngerdd Gwobr Goffa Daniel Owen
gydag ysgolion eraill y sir.
Wythnos brysur iawn i ni!!
Sgipio noddedig
Bu disgyblion blwyddyn 5 yn brysur
iawn yn codi arian at elusen Ymgyrch y
Galon. Eu sialens oedd sgipio fel un
dosbarth am awr gyfan. Cwblhawyd y
dasg yn ddidrafferth! Llynedd codwyd
dros £700 ac rydym yn gobeithio codi
swm tebyg eto eleni. Ardderchog
blwyddyn 5 a diolch i Miss Evans am
drefnu’r digwyddiad.
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O'r Black Boy
i'r Mochyn Du
Unwaith, wrth ymlwybro o gwmpas
strydoedd cul Pontcanna, mi basiais hen
ffefryn yr ardal, Yr Halfway Inn. Roedd
y lle ar gau, ac wrthi'n cael cot o baent ar
y pryd. Mi syllais drwy'r ffenestr i weld
beth oedd yn digwydd. Yng nghanol y
llawr, eisteddai'r staff mewn hanner
cylch gan wrando yn astud ar ryw ddyn
gyda chyflwyniad powerpoint yn cael ei
ddangos ar y wal. Ar y cyflwyniad fe
ddywedai ‘The Halfway Inn experience’.
Ie na chi, marchnata yn poeri termau
marchnata ar y staff, druan â nhw, oedd
wedi bod yn gwario mwy o amser na fo
ar fod yn ‘customer focused’ ac wedi
taflu ambell i aelod o gast Pobl y Cwm
o’r tafarndy. Yn y bôn, tafarn yw tafarn.
Mynd yna gyda’n ffrindiau neu gariadon
i ddal fyny gyda’n gilydd ar nos Wener.
Dim ond cael fy ngweini yn gyflym, cael
hyd i sedd a gobeithio na fydd rhywun
yn fy waldio i gyda stôl bar yw fy
ngofynion am dafarn da. Os dwi eisiau
‘experience’, mi af i Disneyland.
Bues allan i ddathlu penblwydd un o fy
ffrindiau yn ddiweddar ac fe orffennodd
y parti yn y lle newydd yn y dref,
Revolution. Mae'r clwb wedi ei ysbrydoli
gan chwyldro Rwsia 1917, a dyna'r
syniad tu cefn i’r bar. Mae 'na rywbeth
eithaf anghyfforddus am y syniad bod
clwb yn cael ei ysbrydoli gan gyfundrefn
a ddanfonodd miliynau o bobl i
garchardai a champiau gulag yn Siberia.
Hwyrach fe welwch fariau cyn bo hir
gyda delweddau o
Pinochet yn ei
uniform crand a lluniau o’i wrthwynebwr
yn cael eu taflu allan o hofrennydd ar y
waliau wrth i chi ddawnsio i
gerddoriaeth ‘RnB’ diflas.
Y peth gwaethaf am y rhain yw’r
ymgais i fod yn soffistigedig ac maen
nhw'n baglu mor wael yn yr ymdrech. Y
prif droseddwr yw’r The Yard, ble mae’r
fyndedfa i'r toiledau'n edrych fel croesiad
rhwng lladddy a pharlwr S&M. Beth
ddigwyddodd i ddau ddrws ar wahân, un
ar gyfer merched a'r llall ar gyfer
dynion tybed ? Ond mae na waeth i
ddilyn os darllenwch chi fwydlen yn
Tiger, Tiger. Un o’u prif seigiau yw’r
“quarter pounder of prime beef on a
sesame seed bun, accompanied with
balsamic vinegrette salad, condiments
and thickcut fries.”. Ie, na ni, byrgyr a
sglodion i chi a fi.
Mae’n biti yn Nghaerdydd heddiw bod
tafarndai wedi newid o fod yn lefydd i ni
allu cymdeithasu ynddynt, a gallu cael
peint distaw, i fod yn lefydd digon di
enaid. Ond, yn y bon, ein bai ni yw hyn.

Annwyl Gyfeillion,
Ysgrifennaf atoch yn gofyn am eich
cefnogaeth yn fy ymgyrch i sicrhau
statws swyddogol ar y cyd i'r iaith
Gymraeg yn Senedd Ewrop.
Rwyf wedi bod yn ymgyrchu ers
blynyddoedd i gael cydnabyddiaeth i'n
dwy iaith yn Ewrop, fel sydd gan
wledydd eraill. Rwy'n falch iawn bod
llywodraeth 'Cymru'n Un' wedi
ymrwymo i hyn.
Mae gan bobl yng Ngwlad y Basg,
Catalunya a Galisia yr hawl i gyfathrebu
a sefydliadau Ewropeaidd yn eu
mamiaith. Mae llywodraeth Cymru yn
cynnal trafodaethau ar hyn o bryd gyda'r
sefydliadau Ewropeaidd i gael cytundeb
tebyg. Mae angen sicrhau bod y corff
sy'n penderfynu ar reolau'r Senedd (sef y
Llywydd ac arweinwyr y grwpiau
gwleidyddol) yn ymwybodol o'r galw
yng Nghymru i allu cyfathrebu â senedd
Ewrop yn y Gymraeg.
Mae pwysigrwydd amrywiaeth iaith a
diwylliant yn cael eu cydnabod yn
fwyfwy gan yr Undeb Ewropeaidd, ac
eleni, yn ystod Blwyddyn Ewrop o
Ddeialog RhyngDdiwylliannol, mae'n
holl bwysig ein bod yn sicrhau bod
Cymraeg yn cael cydnabyddiaeth
haeddiannol. Nid mater o egwyddor yn
unig yw hyn, ond byddai'n creu swyddi a
hyrwyddo'r economi gan y byddai'r
diwydiant cyfieithu yn cael ei leoli yng
Nghymru. Byddai'n codi proffil Cymru
yn Ewrop hefyd.
Felly ysgrifennaf atoch i ofyn i chi
gefnogi'r ymgyrch drwy ysgrifennu at
Lywydd Senedd Ewrop, HansGert
Poettering, yn datgan eich cefnogaeth i
gael statws swyddogol ar y cyd i'r
Gymraeg yn y Senedd ac y buasech, fel
mudiad, yn cyfathrebu a'r Senedd a'r
sefydliadau eraill yn y Gymraeg pe bai
hynny'n bosib.
Amgaeaf gopi o lythyr enghreifftiol i'w
anfon, ynghyd â'r manylion ymarferol, a
buaswn yn ddiolchgar pe byddech yn
anfon copi o'ch llythyr ata i hefyd.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â fy
ngwefan www.jillevans.net
Diolch yn fawr
Jill Evans ASE
(Gellir cael copi o'r llythyr enghreifftiol
gan Peter Gillard.)

Achos ydych chi'n poeni o gwbl ar ôl 5
peint o Stella, 3 aftershock a 2 WKD?
y Tafarnwr Ifanc Du

PRIFARDD PRYSG

Llongyfarchiadau gwresog i Iwan Rhys
sy’n aelod o staff cwmni cyfieithu prysg
ar ennill cadair Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd Sir Conwy eleni. Brodor o
Borthyrhyd, Sir Gâr yw Iwan a raddiodd
gyda dosbarth 1af mewn Mathemateg o
Goleg Prifysgol Cymru Aberystwyth.
Mae Iwan ar fin cwblhau gradd M Phil ar
Gerdd Dafod. Mae Iwan a’i ddyweddi,
Angharad, ar fin symud o’u cartref
presennol ym Manceinion i Gaerdydd ac
fe edrychwn ymlaen yn fawr at eu
croesawu atom i’r Brifddinas.

Newyddion
Taith rygbi i ddisgyblion Glantaf
Bydd 47 o chwaraewyr rygbi Ysgol
Glantaf yn teithio i Seland Newydd,
Hong Kong a Los Angeles ym mis
Gorffennaf i chwarae rygbi yn erbyn
timau ysgolion eraill yn y llefydd hyn.
Maen nhw'n gobeithio cael y cyfle i
gyfarfod â Jonah Lomu a fu am gyfnod
yn chwarae i dîm y Gleision. Pob lwc i'r
bechgyn a staff ar eu taith.
Ysgol Gwaelod y Garth yn dathlu
Cynhaliwyd cyngerdd gan ddisgyblion yr
ysgol yng Nghapel Bethlehem, Gwaelod
y Garth ar nos Iau 5 Mehefin i ddathlu
deugain mlynedd ers sefydlu'r Uned
Gymraeg yn yr ysgol ym Medi 1967
gyda 6 o blant. Erbyn mis Medi 2008
bydd 210 o ddisgyblion ar gofrestr yr
ysgol.
Llongyfarchiadau
a
phob
llwyddiant yn y dyfodol i'r ysgol hon.
Cynseren y bêl droed yn marw
Bu farw'r cynseren bêldroed Derek
Tapscott yn ystod mis Mehefin yn 75
oed. Dechreuodd ei yrfa gyda tîm tre'r
Barri, ei dre enedigol cyn iddo arwyddo i
chwarae dros Arsenal. Yna dychwelodd i
Gymru i chwarae dros dîm Dinas
Caerdydd. Sgoriodd dros gant o goliau
yn ystod ei gyfnod gyda Caerdydd.
Chwaraeodd dros Gymru 14 o weithiau.
Cydymdeimlwn â'r teulu yn eu colled.
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Croeso Cynnes i
ddysgwyr o Gymru
ym Mhatagonia
Fel unrhyw ysgol sydd yn arbenigo
mewn dysgu Cymraeg fel ail iaith rydym
ni yma yn yr Andes yn gwerthfawrogi pa
mor bwysig yw’r awyrgylch ieithyddol
ehangach i'r rhai sydd yn ceisio dysgu
ieithoedd, yn enwedig mewn gwlad ble
mae diwylliant a dylanwad iaith gyntaf y
dysgwr yn gryf iawn, ac yn holl
bresennol. Ar hyd y blynyddoedd rydym
wedi gweld pa mor werthfawr yw danfon
ein dysgwyr ni i Gymru, oddi wrth
ddylanwad y Sbaeneg a'r demtasiwn i'w
siarad trwy'r amser tu fas i'r gwersi
ffurfiol. Rydym yn gwerthfawrogi hefyd
y problemau tebyg gyda dylanwad y
Saesneg yng Nghymru. Roedden yn
teimlo felly bod gyda ni adnodd arbennig
yma yn y Wladfa, a all fod yn werthfawr
i ddarparwyr yng Nghymru wrth ystyried
mai un o'r prif broblemau gyda chyrsiau
preswyl yw ei bod mor anodd i greu
cyfleoedd i'r dysgwyr ymarfer eu
Cymraeg yn ystod eu hamser hamdden
ac yn gymdeithasol. Oherwydd yn y
Wladfa mae gyda ni sefyllfa unigryw
iawn ble mae'r Gymraeg yn iaith fyw
ond cyfleoedd i siarad Saesneg yn brin
iawn, iawn. Felly penderfynodd un o’n
ysgolion, Ysgol Trevelin, gynnig cyrsiau
ar gyfer dysgwyr y Gymraeg o Gymru
yma yn y Wladfa.
Trwy weithio mewn partneriaeth gyda
chwmni teithio lleol mae’r ysgol yn gallu
cynnig sawl pecyn gwahanol. Mae pob
pecyn yn gallu cynnwys llety lleol,
cymdeithasu â'r gymuned Gymraeg leol
a gwersi Cymraeg yn Ysgol Gymraeg
Trevelin. Mae modd hefyd cynnig pecyn
sydd yn cynnwys tipyn o wyliau yn
Buenos Aires ar y ffordd yma ac ar y
ffordd yn ôl. Wrth gwrs mantais arall i’r
syniad yma yw’r gwahaniaeth yn y
tymhorau rhwng hemisffer y de a
hemisffer y gogledd. Tra bydd hi’n haf
yng Nghymru mae hi’n aeaf yma. Felly
mae modd cynnig cyrsiau yn yr haul i
ddysgwyr yng nghanol llymder gaeaf
Cymru a chyrsiau sydd yn cynnwys cyfle
i sgïo yn ystod yr haf!
Y rhai cyntaf i fanteisio ar y syniad
arloesol hwn yw Prifysgol Caerdydd.
Bydd Canolfan Cymraeg i Oedolion
Caerdydd a Bro Morgannwg yn trefnu
trip i’r Wladfa i’w dysgwyr gael cyfle i
ymarfer eu Cymraeg tra ar wyliau
gwahanol a diddorol iawn yn ystod 2009.
Wrth gwrs mae cysylltiad traddodiadol
rhyngom ni yma ym Mhatagonia a’r
Ganolfan Dysgu Cymraeg i Oedolion ym
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Cwrs canu a
dawnsio yr Urdd

Ysgoldy Trevelin

Y Criw yn Sain Ffagan

Jessica

Mhrifysgol Caerdydd. Eto eleni fel pob
blwyddyn mae criw o’n pobl ni wedi
mynd draw i Gaerdydd i ymuno â’r Cwrs
Haf yna. Mae 6 ohonynt, a 4 o’r rheini
o’n hardal ni yma yn yr Andes (2 o
Esquel a 2 o Drevelin) ac un arall hefyd
o Drevelin ychydig yn nes ymlaen ar
ddechrau 2009 gydag ysgoloriaeth
wahanol. Felly byddwn yn arbennig o
falch o gael croesawu dysgwyr y
Ganolfan yma yn yr Andes.
Rwy’n siŵr ein bod ar drothwy
datblygiad newydd cyffrous yma yn y
Wladfa a bydd nifer cynyddol o
ddysgwyr o Gymru yn gallu manteisio ar
y cyfle unigryw hwn yn y dyfodol.
Gill Stephen, Tiwtor /
Profesora Ysgol Gymraeg yr
Andes / Centros Galeses de la
Cordillera +54 2945 450 235
gwenallt86@hotmail.com

Caiff sêr llwyfan a sgrin y dyfodol y
cyfle i ddysgu sgiliau newydd yr haf hwn
mewn cwrs wythnos o hyd.
Nod BANG! yw helpu plant i feithrin
eu talent ym meysydd canu, dawnsio a
drama yng Nghanolfan Mileniwm
Cymru – un o leoliadau gorau'r byd ar
gyfer y celfyddydau perfformio.
Cânt eu dysgu gan rai o athrawon
mwyaf blaenllaw Cymru a chânt weld
sioe gerdd deithiol y West End sef Chitty
Chitty Bang Bang, sy'n cynnwys Aled
Jones ac Ian ‘H’ Watkins, yn y Ganolfan.
Mae “BANG! yn rhoi'r cyfle i bobl
ifanc fanteisio ar arbenigedd cwmnïau
preswyl y Ganolfan. Caiff y cyfranogwyr
gyfle i brofi dawns, drama, cerddoriaeth
a dylunio ar hyd yr wythnos.
Bydd y perfformwyr ifanc yn aros yng
Nghanolfan yr Urdd sydd y tu mewn i
Ganolfan Mileniwm Cymru – a hefyd
cânt y cyfle i berfformio ar Lwyfan
Tesco'r Ganolfan ar ddiwedd y cwrs.
Mae digwyddiad BANG! yn agored i
blant o 10 i 15 oed o bob gallu. Mae dau
gwrs wythnos ar gael: un yn Gymraeg a'r
llall yn Saesneg.
Mae lle i 60 o blant ar bob cwrs a'r gost
yw £225 am wythnos, gan gynnwys pob
pryd bwyd a thocyn i weld Chitty Chitty
Bang Bang. Mae'r cwrs yn Gymraeg yn
rhedeg o 24 i 29 Awst; mae'r cwrs yn
Saesneg yn rhedeg o 17 i 22 Awst.
Caiff y digwyddiad ei gynnal ar y cyd
rhwng Cwmni Theatr Hijinx, Opera
Cenedlaethol Cymru, yr Urdd,
Diversions a'r Ganolfan.
I archebu lle, cysylltwch â'r Urdd ar
02920 635678. Am ragor o fanylion,
ewch i wefan Canolfan Mileniwm
Cymru: www.wmc.org.uk/bang

EISTEDDFOD
Y CYMOEDD
Croeso cynnes i bawb i
Eisteddfod y Cymoedd,
Nos Wener,
Hydref 17eg 2008,
5 tan 10 o’r gloch, yn
Ysgol Lewis i Ferched,
Ystrad Mynach.
Am fanylion pellach
cysylltwch ag
Iola Llwyd 07891177983
20 George St,
Ystrad Mynach
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YSGOL
PLASMAWR
Pennaeth newydd Ysgol Plasmawr
Ym mis Mai penodwyd Mr Geraint Rees
yn Uwchgynghorydd Prifathrawon Sir
Caerdydd ac felly trist oedd ffarwelio
gydag ef wedi iddo fod yn Bennaeth ar
Ysgol Plasmawr ers iddi agor ym Medi
1998. Llwyddodd Mr Rees i greu ysgol
lwyddiannus ac arbennig iawn sydd wedi
ac yn parhau i gynnal safonau
academaidd uchel yn ogystal â
chan ol bwyn ti o ar gynh wysi ant
cymdeithasol. Diolchwn iddo am ei holl
waith dros y ddegawd ddiwethaf a
dymunwn bob hwyl iddo yn ei swydd
newydd.
Penodwyd Mr John Hayes yn Bennaeth
newydd ar Ysgol Plasmawr. Y mae Mr
Hayes eisoes wedi rheoli'r ysgol fel
Pennaeth dros dro am flwyddyn a
dymunwn bob hwyl iddo yntau yn ei
swydd newydd.
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
2008
Yn yst od wythnos Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd eleni bydd dwy
ysgol y brifddinas, Ysgol Plasmawr ac
Ysgol Glantaf, yn dod ynghyd ac yn
trefnu llu o ddigwyddiadau cyffrous!
Mae’r ddwy ysgol yn dathlu pen blwyddi
pwysig iawn a bydd gwledd o
weithgareddau ganddynt yn ystod yr
wythnos.
Dyma fanylion y digwyddiadau a fydd
ym mhabell y ddwy ysgol:
Ar brynhawn Sadwrn., Awst 2il bydd
Côr Unedig Glantaf yn perfformio am 2
o’r gloch y prynhawn. Bydd disgyblion
Ysgol Plasmawr yn perfformio detholiad
o’r sioe gerdd ‘Jiwdas’ ar y dydd Sul
agoriadol a hefyd yn Theatr y Maes am
1.30yh ar y dydd Sadwrn olaf. Bydd y
band roc o Ysgol Plasmawr, Nos Sadwrn
Bach yn chwarae ym mhabell yr
ysgolion am 2yh brynhawn Mawrth a
Random Elbow Pain am 3yh brynhawn
Mercher. Ar Ddydd Iau dewch draw i’r
babell ar gyfer aduniad y ddwy ysgol.
(Bydd cyfle i gael lluniau wedi eu
tynnu!) Ar nos Wener dewch i gystadlu
mewn cwis gyda Gareth Roberts. Bydd
nifer o sêr ac enwogion hefyd yn galw
heibio’r babell yn ystod yr wythnos, felly
dewch yn llu! Bydd nwyddau ar werth a
bydd disgyblion Ysgol Plasmawr yn
cymryd rhan yn y cyngerdd Tri10 a’r
Babell Lên yn ogystal. Croeso i bawb
ddod draw i gefnogi’r ddwy ysgol a
dathlu eu pen blwyddi!

Taith Gweithgareddau Dŵr
Ar y 15fed o Fai, 2007 aeth 40 ohonom
ar daith i Ffrainc. Buom yn ymweld â
dwy ardal yn arbennig, Ardeche a
Mimosa. Roedd y ddau yn hollol
wahanol! Yn Ardeche roeddem yn
canŵio am un dydd, beicio mynydd ac
yn gwneud cwrs rhaffau. Roedd disgo
bob nos lle'r oedd pawb yn dysgu camau
newydd i hen ganeuon disgo e.e. y
Macarena a’r Shakedown! Ym Mimosa
cawsom gyfle i hwylio llawer o gychod
gwahanol, fel cychod pico a chychod
catamarang. Hefyd aethom ar gwch
banana! Rhwng popeth roedd dal amser i
dorheulo, chwarae rygbi ac ymladd gyda
dŵr! Cafodd Miss Edwards a Miss
Daniel eu taflu i’r môr fwy nag unwaith,
ac roedd hynny’n beth braf i’w weld.
Diolch yn fawr iawn i Mr Edwards, Mr
Williams, Mr Jones, Miss Edwards a
Miss Daniel am drefnu’r daith.
Rebecca Williams, bl 9
Gwobr Leading Aspect
Ym mis Mehefin cafodd yr ysgol
gadarnhad ei bod wedi ennill
cydnabyddiaeth Genedlaethol am ei
gwaith wrth ddatblygu agweddau o
lythrennedd emosiynol o fewn yr ysgol.
Mae'r wobr Leading Aspect yn wobr a
roddir i ysgolion yn Lloegr yn bennaf am
ddatblygu agwedd o'i gwaith sydd yn
anarferol neu sydd yn esiampl o waith
arloesol.
Roedd Awdurdod Addysg
Caerdydd yn awyddus i'w hysgolion
gyflwyno ceisiadau eleni a chafodd yr
ysgol ei hannog i gyflwyno cais. Yn sgil
cais ysgrifenedig llwyddiannus cafwyd
ymweliad gan aseswr o'r Amwythig i
arfarnu'r dystiolaeth ac i ysgrifennu
adroddiad  mae'n amlwg ei fod wedi ei
blesio!!
Mae'r wobr yn deyrnged i waith pob un
o fewn yr ysgol sydd wedi gweithio'n
ddyddiol i gynnal ethos cadarnhaol yr
ysgol ac am sefydlu hinsawdd o
gynhaliaeth a chefnogaeth i'n dysgwyr o
fewn y dosbarth a thu allan. Fe gafodd yr

aseswr flas (yn llythrennol) ar waith y
BOB's, MAP's a'r CCC's, a chafodd gyfle
i gwrdd â Mrs Karen Marsh, cwnselydd
yr ysgol, ac i glywed gan Mrs Siriol
Burford am agenda eang cynhwysiant
cymdeithasol yr ysgol. Yn sicr roedd yr
aseswr wedi ei syfrdanu gan ehangder a
dyfnder y cais a'r prosiect.
Gwirfoddolwyr Cynllun Darllen
Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr
newydd i gynnig cymorth gyda
disgyblion ar Gynllun Darllen yr ysgol
yn ystod y boreau fis Medi ymlaen. Os
oes gennych ddiddordeb cysylltwch â
Miss Catrin Jones ar 029 20573938.
Llongyfarchiadau
I Steffan LloydEvans ar gael ei dderbyn
i Central School of Drama yn Llundain.
Cafodd gynnig hefyd yn Guildhall a
Mountview yn Llundain. Steffan oedd
Jiwdas yn ein cynhyrchiad, ac fe fydd yn
perfformio yn ein detholiad yn Theatr y
Maes. Llongyfarchiadau enfawr iddo.
Fe yw'r ail ddisgybl o fewn dwy flynedd
i gael ei dderbyn i'r Central o Blasmawr.
Llongyfarchiadau mawr i Tomos Roblin
am ddisgleirio yn y gystadleuaeth
fathemategol flynyddol a drefnir gan y
Gymdeithas
Wyddonol
Genedlaeth ol. Hon yw’r unig
gytadleuaeth o’i bath yn y Gymraeg, ac
fe gafodd ei wobrwyo mewn seremoni
arbennig ym mhabell CDT Eisteddfod yr
Urdd eleni. Noddir y gystadeuaeth gan
Y Gymdeithas Wyddonol gyda chymorh
Cronfa Goffa Dr Ben Thomas.

Y DINESYDD GORFFENNAF 2008

Argyfwng Ysgol
Treganna
Bydd yr argyfwng sy’n wynebu addysg
Gymraeg yn ardal Treganna yn hysbys i
nifer fawr o ddarllenwyr Y Dinesydd.
Mae’r ysgol gynradd Gymraeg leol, Ysgol
Treganna, yn orlawn, heb adnoddau
priodol megis ystafell fwyta a neuadd
addas. Er bod gan Ysgol Treganna y
dalgylch daearyddol lleiaf o unrhyw ysgol
Gymraeg yng Nghaerdydd, nid oes lle i
bawb sy’n byw oddi mewn i’r dalgylch
hwnnw. Mae’r plant a wrthodir yn gorfod
derbyn eu haddysg Gymraeg mewn
dosbarth dros dro ar safle ysgol gyfrwng
Saesneg yn Grangetown. Ar yr un pryd, bu
gostyngiad sylweddol yn y galw am
addysg gyfrwng Saesneg yn Nhreganna,
gyda chwarter y llefydd mewn rhai o’r
ysgolion cynradd Saesneg lleol yn wag.
Ar ôl cryn ymgyrchu gan rieni,
ymatebodd Cyngor Caerdydd i’r argyfwng
gan ymgynghori ynglŷn â’r bwriad i droi
un o’r ysgolion lleol chwarter gwag, Ysgol
Lansdowne, yn safle newydd i Ysgol
Treganna. Cefnogir y cynllun gan
gefnogwyr addysg Gymraeg yn Nhreganna
yn frwd. Siom o’r mwyaf i rieni lleol felly
oedd clywed bod y glymblaid wleidyddol
newydd rhwng Plaid Cymru a’r
Democratiaid Rhyddfrydol a ddaeth i rym
ar Gyngor Caerdydd wedi etholiadau lleol
mis Mai am geisio rhoi’r gorau i’r cynllun
hwn. Yn wir mae grŵp ymgyrchu rhieni’r
ysgol, ‘Cefnogwyr Plant Treganna’,
Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Ysgol
Treganna a thri llywodraethwr arall, mor
flin fel eu bod oll wedi llofnodi llythyr yn
bygwth achos cyfreithiol yn erbyn Cyngor
Caerdydd.
Ond sut mae’r sefyllfa hon yn effeithio ar
deuluoedd cyffredin? Mae gen i blentyn a
fydd yn cychwyn yn Ysgol Treganna ym
mis Medi. Mae’n arwydd o’r anawsterau
sy’n wynebu rhieni Cymraeg fy mod wedi
cael cyngor cyfreithiol yn ystod y broses
dderbyn. Ond a minnau newydd glywed
i’m merch gael lle, daeth y newyddion am
ddymuniad arweinyddiaeth wleidyddol y
Cyngor i roi’r gorau i’r cynllun i symud yr
ysgol i safle Lansdowne. Rwy’n pryderu
nawr am addysg fy mhlentyn arall, gan fod
gennyf fab bron yn flwydd a ddylai fod yn
cychwyn yn Ysgol Treganna ymhen tair
blynedd, ond nad oes unrhyw sicrwydd yn
awr y bydd lle ar ei gyfer yntau.
Erbyn hyn mae’r glymblaid Plaid
CymruDemocratiaid Rhyddfrydol yn
honni mai’r ateb i’r argyfwng yw codi
ysgol Gymraeg newydd sbon. Ond nid ar
chwarae bach y codir ysgolion newydd.
Byddai angen cychwyn ar broses newydd o
ymgynghori, a chyfiawnhau i’r Cynulliad
gwario miliynau o bunnoedd ar adeilad
newydd pan fo cynifer o ysgolion yng
Nghaerdydd â llawer o lefydd gweigion
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Plasmawr yn
Dathlu

Cyfrol i Siaradwyr
Wenglish y Cymoedd

(Parhad o dudalen 1)

Mae’r awdur Robert Lewis newydd
gyhoeddi cyfeirlyfr newydd ar gyfer
Wenglish, iaith y cymoedd. Mae
Wenglish: The Dialect of the South
Wales Valleys yn cynnwys esboniadau o
eiriau ac ymadroddion fel “cwtch” ,
“butt”, “jiw,” “shwmae butt” a “come by
ere”. Mae’r gyfrol, sydd newydd ei
ryddhau gan Y Lolfa ar ffurf geiriadur,
yn cynnwys geirfa yn nhrefn yr wyddor,
enghreifftiau o ddeialog, gramadeg,
ymarferion yn ogystal â chyflwyniad i
g yd  d es tun
cym d eit has ol a
daearyddol iaith y cymoedd. Bydd y
gyfrol yn ddefnyddiol i bobl y cymoedd
sydd eisiau dod i wybod mwy am
Wenglish yn ogystal ag i bobl sydd am
ddysgu neu ddynwared y dafodiaith.
Pris Wenglish: The Dialect of the South
Wales Valleys, sydd ar werth ar wefan Y
Lolfa (www.ylolfa.com) ac mewn siopau
llyfrau ledled Cymru, yw £9.95.

Wedi’r
ffurfioldeb, daeth Hywel
Gwynfryn ymlaen i gyflwyno’r Ocsiwn.
Dechreuodd yr Ocsiwn drwy ddweud ei
fod wedi cael saith o blant a’u bod i gyd
wedi cael yr addysg orau posib gan eu bod
wedi cael addysg Gymraeg. Cafodd y bobl
a oedd yn bresennol gyfle i brynu gwyliau
yn Nhwrci a Sbaen (diolch i Claire Bevan a
Rachel Pursgove), llun gan Helen Stiff,
prydiau bwyd o Le Gallois, Kalla Bella a
Phoenix Garden, bwyd wedi ei wneud gan
Sian Williams (sy’n gyfrifol am
weithgareddau mawr yr ysgol), taleb a
oedd yn werth £200 gan “Colorfoto” a
gwin “Yellow Tail”. Rhoddodd Holland
House ddwy noson yn y gwesty i ni fel
rhodd hefyd. Cafodd un dyn ac un dynes
rodd arbennig iawn o gynnyrch “Aveda”
gan y Salon “Kamigata” ac fe roddwyd
basged o gynnyrch Cymreig fel gwobr raffl
gan Ymgynghoriaeth Bwyd Howel .
Casglwyd dros £3,500 o bunnoedd.
Hoffwn ddiolch i Aled Wyn Phillips am
ei gyfraniad proffesiynol iawn tuag at y
noson. Trefnodd fod sgrîn anferth yn dod
gan y cwmni “Drakes” er mwyn dangos y
DVD a channoedd o luniau o’r plant, yn
ogystal â cherddoriaeth ar gyfer y disco a
system sain addas. Diolch hefyd i Catsgam
am ein diddanu gyda’u caneuon ffantastic
(a rhoi cyfle i mi i fod yn “rock chick”
unwaith eto!). Cymysgodd Myfyr Isaac y
gerddoriaeth i ni, ac fe wnaeth Nia
Clements rhoi cacen hyfryd i ni.
Diochiadau fil i’r Gwesty Holland House
(ac i Nicola yn arbennig) am ofalu
amdanom a rhoi bwyd arbennig i ni.
Dwi eisiau rhoi diolch arbennig i’r
Gymdeithas Rhieni sydd wedi ymroi eu
hamser dros y blynyddoedd. Gobeithiaf yn
wir y cawn rieni sy’n adeiladu ar y sylfaen
cadarn sydd wedi ei osod gan y
Gymdeithas hyd yn hyn – ymlaen i’r
ddegawd nesaf!
Siriol Burford
(Pennaeth Cynorthwyol/ Cadeirydd CRAP)

ynddynt. Ofnai rhai y bydd gofynion
ariannol neu statudol yn golygu na chodir
ysgol newydd byth. Golyga’r cwbl
ansicrwydd mawr i rieni ac athrawon fel ei
gilydd.
Mae’n hynod o bwysig i mi fel rhiant fod
fy mhlant yn medru uniaethu â chymuned
benodol, a byw bywyd Cymraeg yno. I’m
plant, Treganna fydd y gymuned honno.
Onid oes gan fy mhlant hawl i addysg
Gymraeg yn eu cymuned? Ac yn fy marn i,
y ffordd orau o sicrhau hynny fyddai
parhau â’r cynllun i gau Ysgol Lansdowne
gan symud Ysgol Treganna i’w safle.
Simon Brooks

Newyddion
Rhodd i Goleg yn Rhydychen
Mae'r ail ŵr cyfoethocaf o Gymru, Michael
Moritz, gynt o Gaerdydd wedi rhoi rhodd o
£25miliwn i'w hen goleg, sef Coleg Crist
yn Rhydychen fel gwerthfawrogiad o'r hwb
a roddwyd iddo wrth astudio yn y coleg
hwnnw. Bu'n ddisgybl yn Ysgol
Howardian, Caerdydd cyn mynd i
Rydychen ac yna i'r Unol Daleithiau lle
bu’n buddsoddi mewn pethau fel Google a
YouTube a gwneud ffortiwn o ganlyniad.
Mae e'n byw yn San Francisco bellach.
Ryan yn serennu eto
Yn ystod y gêm bêldroed rhwng Man U a
Chelsea ym Moscow ar nos Fercher 23
Mai, daeth Ryan Giggs ar y cae yn ystod yr
ail hanner i guro record Syr Bobby
Charlton o ymddangos 759 o weithiau dros
ei glwb. Ar ben hynny cynorthwyodd Ryan
Man U i ennill gan iddo gicio gôl o'r
sbotyn ar ôl chwarae amser ychwanegol.
Croeso'n ôl i raglen "Big Brother"
Cyfarwyddwr y rhaglen yw Sheridan
Simone 36 oed o Gaerdydd. Bu'n ddisgybl
yn Ysgol Uwchradd Caerdydd cyn mynd i
Rydychen. Mae ei chwaer Olivia yn gyn
ddisgybl yn Ysgol Bro Eirwg ac Ysgol
Gyfun Glantaf ac yn gweithio yn y byd
teledu yng Nghaerdydd.
Urddo Maer newydd Caerdydd
Cynhaliwyd seremoni yn Neuadd y Ddinas
ar nos Fercher 21 Mai i groesawu Maer
newydd y ddinas i'w swydd, sef Kate
Lloyd, Cynghorydd hefo'r Democratiaid
Rhyddfrydol yng Nghyncoed.
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Calendr y Dinesydd
Llun, 7 Gorffennaf
C ym d e i t h a s G ym r a e g
Rhiwbina. Gwibdaith.
Mawrth, 8 Gorffennaf
Menter Caerdydd: Taith
gerdded dan arweiniad Dr
John Davies yn dilyn
trywydd yr iaith Gymraeg
yng Nghaerdydd drwy’r
oesoedd. Cwrdd yn Nhafarn y
Tair Pluen am 6.00pm.
Manylion pellach: Heledd
Wyn (02920565658; ebost:
heledd@mentercaerdydd.org)
Gwener, 11 Gorffennaf
Arddangosfa o luniau Esther
Eckley yn swyddfeydd
PRYSG, 15 St Andrews
Crescent, Caerdydd am
5.30pm. Agorir gan Dafydd
Wigley. Bydd canran o
werthiant y noson yn mynd
tuag at gronfa Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd.
Iau, 24 Gorffennaf
Y Pr ifar dd Mer er id
Hopwood, y ferch gyntaf i
ennill cadair y Brifwyl, yn
trafod ei phrofiadau a'i
barddoniaeth; cyfle hefyd i
weld y gadair a enillodd. Am
3. 00 pm yn Or i e l 1,
Amgueddfa Werin Cymru,
Sain Ffagan, i gydfynd â'r
arddangosfa gorSEDDI.
Mawrth, 15 Gorffennaf
C yn h a dl e dd M ud i a d a u
Dathlu’r Gymraeg yng
Nghanolfan yr Urdd, Bae
Caerdydd, rhwng 10.30am a
3.30pm. Siaradwyr: Yr Athro
Colin H. Williams, Elin Haf
Gruffudd Jon es, Gl yn
Roberts ac Elin Maher, a’r
Gweinidog Treftadaeth,
Rhodri Glyn Thomas, yn
annerch. Cadeirydd: Cynog
Dafis. Pris: £25 (yn cynnwys
lluniaeth). Manylion pellach:
Sioned Haf (01970 624501;
ebost:
gwybodaethmdg@gmail.com
LlunSadwrn, 49 Awst
Sherman Cymru/Torri Gair
yn cyflwyno ‘Yr Argae’,
cyfieithiad Wil Sam o The
Wier gan Conor McPherson,
yn Theatr Sherman am
7.45pm. Tocynnau: 029
20646900.

Llun, 4 Awst
'Y Gaer ar Daf: Sylfeini'r
Brifddinas.' Darlith gan yr
Athro John Hines (Prifysgol
C a e r d y d d )
y m
Mhabell y Cymdeithasau ar
Faes
Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd am
12 o'r gloch (dan nawdd
Adr an Gla sur ol Ur dd
Graddedigi on Pri fysgol
Cymru).
MawrthGwener, 58 Awst
Theatr Genedlaethol Cymru
yn cyflwyno ‘Iesu!’ gan Aled
Jones Williams, yn Theatr
Sh er m an am 7. 30pm.
Tocynnau: 02920646900.
Mawrth, 5 Awst
Cymdeithas Carnhuanawc.
Taith Gerdded o amgylch
Canol Caerdydd o dan
arweiniad Keith Bush.
Cyfarfod ger Porth y Castell
am 7.00pm. Manyli on
pellach: Nans Couch (2075
3625) neu Catherine Jobbins
(20623375).
Mercher, 6 Awst
Cymdeithas Carnhuanawc.
Darlith gan y Dr John Davies:
‘Caerdydd – Dinas a
Phrifddinas’, ym Mhabell y
Cymdeithasau ar Faes yr
E i st eddfod am 12.00.
Manylion pellach: Nans
Couch (20753625).
Iau, 7 Awst
Cymdeithas Carnhuanawc.
Taith Gerdded o amgylch
Bae Caerdydd. Cyfarfod y tu
allan i’r Senedd am 7.00pm.
Manylion pellach: Nans
Couch (20753625) neu
Catherine Jobbins (2062
3375).
IauSul, 2831 Awst
Cymdeithas Carnhuanawc.
Gwibdaith Haf Carnhuanawc
i Gaeredin a Chanolbarth yr
Alban. Amcangyfrif o’r gost:
£275 i gyplau; £400 sengl.
Manylion pellach: Nans
Couch (20753625) neu
Catherine Jobbins (2062
3375).
Anfonwch fanylion ar gyfer y
Calendr at Dr E. Wyn James,
16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn: 02920628754; ebost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
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Ysgol y Berllan Deg
Llongyfarchiadau mawr i Mrs
Angharad Walpole, Blwyddyn 4
ar gael ei phenodi’n ddirprwy
newydd yr ysgol. Dymunwn bob
llwyddiant i chi i’r dyfodol.
Enillodd 12 o blant dystysgrifau
am lunio posteri a straeon mewn
cystadleuaeth a gynhaliwyd gan
Gartref Gofal Tŷ Enfys,
Pentwyn:
Celf Babanod: Cara Bennett
(1af), Jessica Lines (2il), Amy
Baber (3ydd).
Celf Blwyddyn 3 a 4: Hannah
Watkins (cydradd 1af), Olivia
Browne (2il).
Celf Blwyddyn 5 a 6: Charlene
Larkin (1af), Paige Champher,
Bronwen Jones (cydradd 2il),
Rhiannon Haines (3ydd).
Stori: Ioan Davies (1af), Millie
Payne (2il), Sophie Richards
(3ydd).
Da iawn chi am wneud mor
dda. Edrychwn ymlaen at fynd
yno i ddiddanu’r trigolion cyn
diwedd y tymor.
Cafwyd diwrnod llwyddiannus
iawn yn ddiweddar i godi arian
tuag at ein partner ysgol partner,
St. Paul's, ButheButhe, Lesotho.

Cafodd y plant gyfle i gymryd
rhan mewn gemau amrywiol a
chyfle i gasglu pwyntiau at eu
tîm mabolgampau. Casglwyd
swm anrhydeddus o £510.
Diolch i bawb am gyfrannu’n
hael.
Mae sawl dosbarth wedi bod ar
dripiau
addysgol.
Aeth
Blwyddyn 2 ar ymweliad â Sw
Bryste. Yna, aeth Blwyddyn 4,
ar drip anturus i Fae Caerdydd i
ddysgu am y Bae. Fel rhan o
gynllun pontio rhwng y cynradd
a’r uwchradd, aeth Blwyddyn 5
Dosbarth
Mrs Davies
ar
ymweliad ag Ysgol Glantaf.
Daeth dwy ferch o’r Ariannin,
Romina o Drelew a Jessica o
Drevelin, atom i arsylwi am dair
wythnos. Roedd y plant wedi
mwynhau dysgu ychydig o
Sbaeneg!
Dymunwn yn dda i 26 o
ddisgyblion Blwyddyn 6 fydd yn
cychwyn yng Nglantaf ym Mis
Medi.
Byddwn
yn
cael
gwasanaeth ffarwél iddynt ar
ddiwrnod ola'r tymor. Gwyliau
hapus i bawb!

