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Ail Flas o’r Plas

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith
Cymru yn ymweld â Bae Caerdydd rhwng 25
a 30 mis Mai eleni. Mae’r paratoadau eisoes
yn cyrraedd eu hanterth wrth i’r Brifddinas
edrych ymlaen at groesawu gŵyl
genedlaethol arall a hyd at 100,000 o
ymwelwyr yn ei sgil.
Canolfan Mileniwm Cymru fydd
canolbwynt yr Eisteddfod gyda’r stondinau
a’r arddangosfeydd yn llenwi’r strydoedd
gerllaw yn ogystal â’r Roald Dahl Plass,
neu’r basin. Yn ogystal â bwrlwm y cystadlu
yn Theatr Donald Gordon bydd llwyfannau
perfformio o amgylch y maes, theatr stryd a
gweithgareddau o bob math. Adeilad hardd y
Senedd fydd yn gartref i’r arddangos Celf a
Chrefft am yr wythnos  arddangosfa sydd
bob blwyddyn yn wledd i’r llygaid ac yn
ddathliad arbennig o dalent a chrefft ieuenctid
Cymru.
Mae disgwyl oddeutu 15,000 o
gystadleuwyr i’r Eisteddfod gyda’r goreuon
yn mynd ymlaen i berfformio ar lwyfan
enwog Theatr Donald Gordon, Canolfan y
Mileniwm. Yn ôl yr arfer eleni mae’r
Eisteddfod yn edrych am wirfoddolwyr i
glercio a stiwardio yn y rhagbrofion, yn y
Theatr ac ar hyd a lled y maes. Caiff pob
gwirfoddolwr docyn am ddim i’r maes ac
mae’r rheiny sy’n fodlon gweithio am ddau
gyfnod yn cael tocyn bwyd yn rhad ac am
ddim hefyd.
Dywed Aled Siôn, Cyfarwyddwr
Eisteddfod Genedlaethol
Urdd Gobaith
Cymru, “Mae lleoliad yr Eisteddfod eleni yn
gyffrous ynddo’i hun ac rydym fel Mudiad yn
edrych ymlaen at gael dychwelyd i’r safle lle
cynhaliwyd Eisteddfod mor llwyddiannus
bedair blynedd yn ôl. Unwaith eto, rydym yn
gofyn yn garedig iawn am bob cymorth gan
drigolion Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos i
sicrhau fod hon yn Eisteddfod yr un mor
llwyddiannus. Mae ymdeimlad o gyffro a
gwefr eisoes ar ac edrychwn ymlaen at ŵyl
i’w chofio yma ym mis Mai.”
Am fwy o wybodaeth ewch i www.urdd.org.
I gysylltu ynglŷn â gwirfoddoli cysylltwch â
leah@urdd.org neu ffonio 029 2063 5690.

Disgyblion Cyfnod Allweddol 3 wrth eu bodd
yn cymryd rhan yng nghyflwyniad dramatig Ysgol Plasmawr (Tudalen 6)

Caerdydd…..
mynnwch wybod,
mynnwch gyfrannu
Mae’r drafodaeth ar ddatganoli, sy’n cael ei
gynnal gan Confensiwn Cymru Gyfan, ar fin
cyrraedd Caerdydd a’r Fro. Fe fydd y gyfres
o ddigwyddiadau cyhoeddus o gwmpas
Cymru yn gofyn am adborth ar bwerau
deddfu’r Cynulliad yn y dyfodol ac fe fydd y
Confensiwn yn cynnal Dawns Te ar ddydd
Mercher 10fed o Fehefin o 24 o’r gloch yng
Nghanolfan Gymunedol Parc Fictoria yn Y
Barri. Dyma gyfle i sgwrsio'n anffurfiol gyda
chynrychiolwyr o Bwyllgor Gwaith y
Confensiwn er mwyn lleisio'ch barn ar y
drafodaeth.
Yna fe fydd sesiwn cyhoeddus Hawl i Holi
ar ddydd Iau 25ain o Fehefin o 6.30 yr hwyr
yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.
Dyma gyfle i holi panel o gynrychiolwyr
sydd ynghlwm â Chonfensiwn Cymru Gyfan
ac i glywed eu safbwyntiau nhw ar y ddadl.
Mae Confensiwn yn gorff cwbl annibynnol a
diduedd, o dan gadeiryddiaeth Syr Emyr
Jones Parry. Cafodd ei sefydlu i
ddadansoddi'r dadleuon o blaid ac yn erbyn
pwerau ychwanegol i’r Cynulliad
Cenedlaethol. Mae’r ymgyn ghoriad
cyhoeddus nawr ar agor.
Dywedodd Syr Emyr Jones Parry,
Cadeirydd Confensiwn Cymru Gyfan, “Mae
hwn yn gyfle i bobl Caerdydd ymuno yn y
drafodaeth ar ddatganoli. Mae’n bwysig bod
pawb yn cael dweud eu dweud. Rydyn ni

yma i wrando, pr’un ai yr ydych o blaid neu
yn erbyn cael pwerau deddfu pellach i’r
Cynulliad. Dewch i fynegi eich barn.”
Ceir rhagor o wybodaeth am Gonfensiwn
Cymru Gyfan ar 
www.confensiwncymrugyfan.org.
Ceir gwybodaeth am sut i fynychu’r
digwyddiadau cyhoeddus ar y wefan neu
d rwy ffon i o’ r llin ell wyb od aet h
digwyddiadau ar 029 2069 4997.

Baner Sir Benfro yn Orymdaith Gŵyl
Ddewi 2009
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Golygydd y rhifyn hwn:
Alun Williams
Golygydd y rhifyn nesaf:
Cen Williams
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer
rhifyn Mai 2009
erbyn 21 Ebrill 2009 at:
cenwilliams@aol.com
27 Llantrisant Rise, Llandaf,
Caerdydd. CF5 2PG
Ffôn: 029 20575439
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
Menter Caerdydd, Tŷ Avocet,
88 Heol yr Orsaf, Ystum Taf,
Caerdydd CF14 2FG
(hysbysebu@dinesydd.com;
02920565658)
Derbyn a dosbarthu copïau
Ceri Morgan, 24 Cwm Gwynlais,
Tongwynlais, Caerdydd CF15 7HU
(ceri33@btopenworld.com;
07774816209)
Cyhoeddir Y Dinesydd gan
Bwyllgor Y Dinesydd.
Fe’i cysodir gan Penri Williams
a’i argraffu gan
Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

DIOLCH YN FAWR
IAWN
Mae Pwyllgor y Dinesydd eisiau diolch

yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd mor
hael at ein Hapêl. Hyd yn hyn mae 94 o
unigolion wedi cyfrannu £2530. Mae 15
o Gymdeithasau wedi cyfrannu £2060 a
6 ysgol wedi cyfrannu £1000, felly mae'r
cyfanswm hyd yn hyn yn £5590 a hefyd
fe fydd yr incwm o hysbysebion dros
£4,000. Felly, diolch byth, fe fydd gan
Y Dinesydd ddigon o incwm i gwrdd â'r
costau o dros £10,000 y flwyddyn yma.
Y rhai a gyfrannodd ers y rhifyn
diwethaf yw
Unigolion
Andrew a Dianne Bartholomew, Sybil
Bevan, Mrs N T Boore, Jane Bowen,
Tony a Nans Couch, John Davies, Non a
Garwyn Davies, Ruth ag Alun Davies,
Tom a Rosina Davies, Dienw, Dienw,
Eirlys Eckley, Owen Edwards, John a
Gwen Emyr, Alwyn a Zohrah Evans,
Delyth a Peredur Evans, Huw Evans,
John a Marian Evans, Nansi Evans,
Neville Evans, Rhodri Evans, Havard a
Rhiannon Gregory, Brian a Falmai
Griffiths, Eleri a Robin Gwyndaf, Jestyn
a Margaret Harries, Eifion Hopwood,
Ceri ac Elwyn Hughes, Anne Innes, Mair
Jenkins, Alan a Cath Jobbins, Cedric a
Brenda Jones, David Gwyn Jones, Janice
a Ryan Jones, Janie Jones, Jean Ewart
Jones, John Gwynfor ag Enid Jones,
Mair Dyfri Jones, Mansel a Kathleen
Jones, Marion Jones, Dewi Lloyd Lewis,
Nell LloydJones, Hywel Morris, Mair a
Gwyndaf Owen, Glyn O Phillips, Eleri a
Brian Rogers, Mari Rogers, Roy ag Ann
Saer, Huana Simpson, Roy Thomas,
Wyn ag Anne Thomas, Delwyn Tibbott,
Alun a Mair Treharne, John a Gaynor
WalterJones, James Wiegold, Eurwyn a
Meri Wiliam, Beti a Terry Williams,
Eynon a Delyth Williams, Gareth a Ros
Williams, Gerwyn Williams
Cymdeithasau
Plaid Cymru Etholaeth
Gogledd
Caerdydd, Clwb y Diwc, Côr
Philharmonic
Caerdydd,
Côrdydd,
Cwlwm Busnes Caerdydd, Cylch Cinio
Cymraeg Caerdydd, Cylch Cinio
Merched
Caerdydd,
Cymdeithas
Cymrodorion Y Barri, Cymdeithas
Gymraeg Dinas Powys, Cymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina, Cymdeithas Rhieni
ag Athrawon Ysgol Pencae, Cymdeithas
Theatr Crwys, Cymdeithas Tŷ'r Cymry,
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd

Diolch yn fawr iawn i chi i gyd.

ISSN 13627546

Clwb y Diwc
Ers rhoi'r gorau i godi arian ar gyfer
Eisteddfod Caerdydd yr haf diwethaf,
mae criw wedi dod at ei gilydd yn
Nhafarn y Duke of Clarence yn
Nhreganna i sefydlu Clwb y Diwc, sef
cyfle i bobl yr ardal (a thu hwnt)
gymdeithasu unwaith y mis. Cynhaliwyd
noson sefydlu'r Clwb yng nghwmni
Gwyneth Glyn a bu'n noson hynod o
lwyddiannus. Ers hynny, ar y trydydd
nos Wener o bob mis rydym wedi cael
cwisiau, noson gydag Elin Fflur, cinio
Nadolig, noson gyda rhai o feirdd y
Brifddinas ac ar 20fed o Fawrth mae
Geraint Lovgreen yn cynnal noson i ni.
Mae nosweithiau wedi'u trefnu bellach
tan yr haf gyda chwis ym mis Ebrill,
barbeciw ym mis Mehefin a helfa drysor
ar droed o gwmpas Treganna ym mis
Gorffennaf.
Os nad ydych wedi bod yn un o'n
nosweithiau hyd yn hyn, mae croeso
cynnes i chi ymuno â ni. Cewch hyd i
ragor o fanylion am drwy ymweld â
grŵp Clwb y Diwc ar Facebook.
Dymuna Bwyllgor y Dinesydd ddiolch
i aelodau Clwb y Diwc am eu cefnogaeth
a'u cyfraniad hael i goffrau'r Dinesydd
yn dilyn noson gwis yng nghwmni Aled
Wyn a Glyn Roberts. Yn anffodus, nid
oedd tîm y Dinesydd yn fuddugol, ond
rydym yn dal i ddadlau mai yn 1909
agorwyd y siop Woolworth gyntaf ym
Mhrydain! Diolch i bawb am noson
ddifyr iawn.

Ond wrth gwrs mae eisiau mwy ac
mae'r Pwyllgor yn gofyn yn ddidwyll
iawn i'r rhai sydd heb gyfrannu eto i
wneud hynny drwy yrru siec gyda'ch
manylion at Y Cadeirydd, Peter
Gillard, Tŷ Llwyd, Drope Road, Sain
Siorys, Caerdydd CF5 6EP. Ac i'r
rhai sydd wedi cyfrannu yn barod, a
fuasech yn fodlon ystyried cyfrannu
pob blwyddyn drwy Archeb Banc
Sefydlog? Mae gan Peter Gillard
ffurflen benodol ac fe all ei gyrru
atoch ddim ond i chi ei ffonio ar
01446760007.
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Baku neu Be!

Gallaf glywed y mab yn galw o gefn y
car, “Ydyn ni wedi cyrraedd eto?” “Na
‘nghariad i” atebaf, “dim ond rhyw
3,500 o filltiroedd i fynd…” A gwir
bob gair fydd hi, achos ddiwedd mis
Mai byddaf i (a’r mab) ynghyd â chriw
o gefnogwyr pêldroed Cymru yn
gyrru o Gaerdydd i Azerbaijan, nid yn
unig i weld ein tîm cenedlaethol yn
chwarae yn y brifddinas Baku, ond
hefyd i godi arian at elusennau plant.
Lansiwyd elusen, Gôl!, yn 2002 gan
griw o gefnogwyr oedd am wneud
gwahaniaeth i’r gymuned leol yn Baku
wrth iddynt ddilyn y tîm cenedlaethol.
Buom yn ymweld â chartref i blant
amddifad gan gynnig anrhegion, citiau
pêldroed, teganau a rhoddion ariannol.
Daeth ymweliadau o’r fath yn rhan
annatod o’r teithiau pêldroed tramor
yma. Bellach rydym wedi ymweld ag
achosion da mewn ugain o wledydd
Ewropeaidd. Rydym hefyd yn trefnu i
blant difreintiedig fynychu gemau
cartref Cymru yng Nghaerdydd a
Wrecsam. Trwy wneud hyn, rydym
hefyd yn llwyddo i gynnal enw da
cefnogwyr pêldroed o Gymru.
Mae 30 o gefnogwyr Gôl! mewn 10
o gerbydau yn gyrru i Azerbaijan gan
ailymweld â rhai o’r cartrefi y talwyd
ymweliad â hwy dros y blynyddoedd,
yn Fiena, Bwdapest, Burgas a
Bratislava. Byddwn hefyd yn treulio
dau ddiwrnod yn Kutaisi, ail ddinas
Georgia, sydd wedi gefeillio gyda
Chasnewydd. Ac wrth gwrs byddwn
yn dychwelyd i'r cartref i blant yn
Baku lle dechreuodd gwaith Gôl! yn
2002.
Mae croeso i unrhyw gefnogwr ddod
yn rhan o Gôl! Ewch i
www.golcymru.org
Rydym eisoes
wedi talu am y car felly bydd eich
cyfraniad yn mynd yn syth i’r elusen.
Cefnogwch ein hymgyrch i godi
arian at Gôl! drwy ymweld â fy
nhudalen ar y we www.justgiving.com/
timhartley

Cadeirydd newydd
i’r Comisiwn
Brenhinol
Mae Dr Eurwyn Wiliam wedi ei benodi yn
gadeirydd newydd ar Gomisiwn Brenhinol
Henebion Cymru.
Penodwyd dau
gomisiynydd newydd hefyd, Yr Athro
Chris Williams a Dr Mark Redknap, yn y
flwyddyn pan mae’r corff yn dathlu 100
mlynedd o archwilio archeoleg, adeiladau
a thirluniau Cymru. Cafodd Mrs Anne
Eastham ei hailbenodi yn gomisiynydd
am bum mlynedd arall.
Wedi ei sefydlu ym 1908, y Comisiwn
Brenhinol yw’r sefydliad archif ac
ymchwil
cenedlaethol
ar
gyfer
amgylchedd hanesyddol Cymru.
Mae
bellach yn Gorff dan Nawdd Llywodraeth
Cynulliad Cymru gyda Chomisiynwyr
arbenigol wedi eu penodi trwy broses
benodi gyhoeddus lem. Mae’r sefydliad
yn cynnig gwybodaeth i’r cyhoedd trwy eu
cronfaddata genedlaethol arlein, Coflein,
gwasanaeth
ateb
ymholiadau
yn
Aberystwyth
ac
ystod
eang
o
gyhoeddiadau gwych. Llynedd, bu criw
ffilmio yn dilyn eu gwaith wrth ymchwilio
i hanes Cymreig ar gyfer cyfres BBC2
Cymru, Hidden Histories, gyda Huw
Edwards. Mae’r llyfr, a gyhoeddwyd yn
ddiweddar gan y Comisiwn, Hidden
Histories: Discovering the Heritage of
Wales wedi profi’n hynod o boblogaidd.
Mae’r Cadeirydd newydd, Dr Wiliam,
yn gweithio ar hyn o bryd fel
Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil ac
IsGyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa
Cymru. Dywedodd Dr Eurwyn Wiliam,
“Rwy’n gobeithio parhau gyda’r gwaith da
a wnaed gan yr Athro Ralph Griffiths, a’i
lwyddiant fel Cadeirydd.
Mae’n fraint
bod yn gysylltiedig unwaith eto gyda
chorff ymchwil a chofnodi amgylchedd
hanesyddol cenedlaethol Cymru.”
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Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i Claire ac
Iwan Roberts, Grangetown
ar enedigaeth Guto Siôn
Llongyfarchiadau i Ynyr Gryffudd A
Gwenllian Glyn ar eu dyweddïad yn fis
Chwefror.
Llongyfarchiadau i Llio Penri ar ei
dyweddïad â Mark Ellis y Fenni ar
Noson Galan yn Fenis yn yr Eidal.
Llongyfarchiadau i Mererid a Athanasios
Velios Cyncoed ar enedigaeth Mari
Anna yn Ysbyty'r Brifysgol ar 18
Chwefror. Wyres newydd i'r Parch a Mrs
Tom Roberts

Côr Cymru
Llongyfarchiadau i Côrdydd a Chôr Bechgyn
Bro Taf ar eu llwyddiant yn ennill eu
rowndiau yng nghystadleuaeth Côr Cymru
2009 yn Aberystwyth. Bydd y rownd
derfynol ar 5 Ebrill ar S4C.

CHWILIO AM
BLASTRWR?
Gyda’r llyfr Trysorau Cudd: Darganfod
Treftadaeth Cymru, gafodd ei lansio i ddathlu
100 mlynedd y Comisiwn, o’r chwith i’r dde
mae Cadeirydd Newydd y Comisiwn
Brenhinol, Dr Eurwyn Wiliam, gyda dau
gomisiynydd newydd Yr Athro Chris
Williams a Dr Mark Redknap.

Am amcanbris
ffoniwch Rhiannon ar:

07859 919477
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Y FUWCH GOCH yn agor ei drysau

www.mentercaerdydd.org
029 20 56 56 58
Penwythnos Teulu i Langrannog Ebrill
35, 2009
Penwythnos penigamp i’r teulu cyfan.
Cyfle i brofi llu o weithgareddau  sgïo,
merlota, nofio, gokarts, beiciau modur,
cwrs rhaffau, trampolîn, trip i’r traeth,
taith gerdded, disco a llawer mwy….
Addas i rieni Cymraeg a DiGymraeg. Y
pris yn cynnwys yr holl weithgareddau,
llety, prydau bwyd a meithrinfa.
Nid yw’r Fenter yn gyfrifol am gludo
teuluoedd i Langrannog.
Am fwy o wybodaeth, cysyllltwch ag
Angharad –
angharad@mentercaerdydd.org
Cwis Tafarn Cymraeg
Fe fydd cwis nesaf y Fenter yn cael ei
gynnal Nos Sul, Mawrth 29 yn y Mochyn
Du. 8pm. Croeso i bawb
Cynlluniau Gofal y Pasg
Fe fydd tri Cynllun Gofal yn rhedeg yn
ystod gwyliau’r Pasg – Ysgol Treganna,
Ysgol Melin Gruffydd ac Ysgol y Berllan
Deg. Yn ystod y gwyliau, fe fydd llu o
weithgareddau difyr wedi’u trefnu. Rhaid
cofrestru o flaen llaw. Am wybodaeth
c ys ylltw ch
â
Gwyneth
–
gwyneth@mentercaerdydd.org
Gweithdai i blant yn ystod gwyliau’r
Pasg
Mae’r Fenter wedi derbyn nawdd gan
gynllun ‘Arian i Bawb’ y Loteri i gynnal
gweithdai arbenigol i blant blynyddoedd 4
– 8 yn ystod gwyliau’r Pasg eleni. Fe
fyddwn yn hyrwyddo’r gweithgareddau ar
wefan y Fenter a drwy’r ysgolion yn ystod
mis M aw rth . D yma res tr o’r
gweithgareddau fydd yn cael eu cynnig.
Gweithdy Coginio i blant blwyddyn 6, 7
ac 8
Gweithdy Animeiddio i blant blwyddyn 4,
5, 6 a 7
Gweithy Drama i blant blwyddyn 4, 5, 6 a
7
Gweithdy Cerddoriaeth i blant blwyddyn
4, 5, 6 ac Uwchradd
Fe fydd y gweithdai i gyd yn digwydd
mewn lleoliadau amrywiol ar hyd a lled y
ddinas.
Am fwy o fanylion, cysylltwch ag
angharad@mentercaerdydd.org

Mae tafarn newydd o’r enw Y FUWCH
GOCH wedi agor ei ddrysau am y tro
cyntaf ers dros 200 mlynedd gyferbyn â
Chlwb Ifor Bach, ar Stryd Womanby,
Caerdydd. Sefydlwyd Y Fuwch Goch
nôl yn y ddeunawfed ganrif, a
chyfeiriwyd at Stryd Womanby fel Lôn y
Fuwch Goch hefyd ar un adeg  ac mae
paneli gwybodaeth yn y bar yn olrhain
hanes y dafarn a’r cyffiniau.
Clwb Cymraeg Caerdydd fydd yn
rheoli’r bar newydd, ac fe fydd yn rywle
i Gymry Cymraeg allu ymlacio a
mwynhau mewn awyrgylch Cymraeg
ynghanol ein prifddinas yn ogystal â
Chlwb Ifor Bach. Bydd y bar ar gael i
gynnal digwyddiadau Cymraeg yn y
ddinas, yn ogystal â dangos gemau
chwaraeon pwysig, ac ar gael i logi ar
gyfer achlysuron arbennig gan y
cyhoedd.
Dywedodd Owen John Thomas, aelod
o bwyllgor Clwb Ifor Bach, a chyn
Aelod Cynulliad Plaid Cymru: “Da yw
gweld ailafael yn rhan o etifeddiaeth
Caerdydd o’r adeg pan oedd yn dref
Gymraeg yn bennaf. Hefyd nodi fod bar
newydd yn agor tra bod eraill yn cau, a
bod hynny arwydd o gynnydd yr iaith yn
yr ardal." Dywed y DJ ac actor Gareth
Potter, sydd wedi bod yn gymeriad ym
mywyd adloniant Cymraeg Caerdydd ers
i Glwb Ifor Bach agor (ac a fydd yn
darparu trac sain Cymraeg y bar
newydd): “Fe fydd y Fuwch Goch yn
lleoliad canol dinas bwysig ar gyfer
cymdeithasu yn Gymraeg yn y ddinas, ac
edrychaf ymlaen at y datblygiad yma’n
arw.”
Yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd
ganrif ar bymtheg y safai tafarn y Fuwch
Goch ar Stryd Womanby. Ehangwyd yr
hen adeilad yn hwyr yn oes Victoria'r
holl ffordd yn ôl i Heol y Porth a

rhoddwyd arno’r enw mwy rhwysgfawr
“Grand Hotel”. Yna fe ychwanegwyd y
safle gwreiddiol at y dafarn drws nesaf,
yr “Horse and Groom”, a fu yma tan y
ganrif hon. Y Fuwch Goch oedd man
cychwyn y cariwr rhwng Caerdydd a’r
Bontfaen.

Pasiant
Hanesyddol
Yn 1909, yng nghysgod Castell
Caerdydd digwyddodd rhywbeth
anhygoel. Mewn arddangosfa wych,
llwyfannwyd Pasiant Cenedlaethol
Cymru  ymgais i berfformio hanes
cynnar Cymru gyda dros 5,000 o bobl
leol yn cymeryd rhan.
I ddathlu canmlwyddiant, a chyda help
disgyblion ysgolion lleol, a'r Coleg
Brenhinol Cerdd a Drama, bydd fersiwn
arbennig o'r digwyddiad hwn yn cael ei
lwyfannu ar 16 Mai 2009. Teyrnged
annwyl a dathliad balch o hanes a
hunaniaeth Cymru, bydd digwyddiad
2009 yn cynnwys golygfeydd o'r pasiant
gwreiddiol. Byddwch yn barod am
berfformiadau
dramatig,
ym d da n gosi a da u ga n ffi g yr a u
hanesyddol pwysig, digwyddiadau mwy
diweddar mewn hanes lleol.
Bydd digwyddiadau yn dechrau ar y
safle am 11am a'r prif berfformiad yn
cychwyn am 2pm.
Tocyn digwyddiad arbennig*: Oedolion
£3.50; Pensiynwyr £2.75; Plant £2.00
Am ddim i ddeiliaid Tocyn Trigolion
Caerdydd
* Mae'r tocyn yn rhoi mynediad i
erddi
y Castell i weld y Pasiant
Hanesyddol
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Côr Caerdydd ym
Mharis
Cafodd Côr Caerdydd gyfle i gymysgu
gydag enwogion y cyfryngau a’r byd
gwleidyddol dros benwythnos gêm
Cymru yn erbyn Ffrainc ddiwedd mis
Chwefror wrth iddynt ddiddanu yn
llysgenhadaeth Prydain ar ddydd Gwener
ac yna yng Nghymdeithas Cymry Paris
ar ddydd Sadwrn (27 a 28 Chwefror).
Roedd gwraig Prif Weinidog Ffrainc,
Madame Phillon, yn bresennol yn y ddau
achlysur wrth i’r côr ddiddanu.

Dysgwyr yn joio
mas
Mae dysgwyr Caerdydd wedi bod yn joio
mas draw dros y misoedd diwethaf wrth i
glwb dysgwyr Caerdydd fynd o nerth i
nerth.
Ym mis Ionawr trefnwyd Penwythnos
Cymraeg yn y Bontfaen ar eu cyfer.
Daeth dros 60 o ddysgwyr o bob safon i
fwynhau cwis, helfa drysor, gweithdy
canu gyda Heather Jones, gwersi
Cymraeg a llawer o fwyd!
Roedd Cwrs Sadwrn yn y Senedd ar
ddiwedd mis Chwefror hefyd i ddathlu
dydd Gŵyl Dewi. Mwynheuodd y
dysgwyr daith o amgylch y Senedd,
sesiwn ddawnsio gwerin, cwis a rhagor o
wersi Cymraeg. Mae teithiau wedi bod i
Gastell Caerdydd, bowlio deg, taith i
weld arddangosfa “Gwreiddiau” yn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a
nifer o deithiau cerdded gyda Valeways.
Amrywiaeth o weithgareddau i roi cyfle i
ddysgwyr Caerdydd siarad cymaint o
Gymraeg â phosib ac i wneud ffrindiau
newydd.
Dywedodd Donal Hurley sef dysgwr
sy’n byw yng Nghaerdydd: “Rhaid i mi
ddweud fy mod i'n hapus iawn gyda’r
maint o ddigwyddiadau Cymraeg sy'n
cael eu trefnu’r dyddiau hyn. Diolch i

Ysgol Pwll Coch
PENNAETH NEWYDD
Fel y gwyddoch, gyda thristwch mawr
byddwn yn ffarwelio â’n pennaeth Miss
Roberts ar ddiwedd Tymor y Gwanwyn. Mae
gwaith caled ac ymroddiad egniol Miss
Roberts i Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn
amhrisiadwy.
Ond mae pennod newydd ar y gorwel a bydd
pennaeth newydd yn dechrau ar ôl y Pasg.
Ein pennaeth newydd fydd Mrs Meinir
Howells. Mae Mrs Howells ar hyn o bryd yn
ddirprwy bennaeth ar Ysgol Gynradd
Lansdowne, yma yn Nhreganna. Mae Mrs
Howells yn athrawes a dirprwy profiadol
iawn. Edrychwn ymlaen at gydweithio â hi yn
y dyfodol a dymunwn bob lwc iddi.
CARPED COCH I BLANT PWLL COCH
Llynedd bu blwyddyn 6 yn brysur yn gwneud
ffilm gyda’r cwmni Cinetig. Mae’r ffilm, o’r
enw ‘Skool Daze’, yn seiliedig ar brofiadau
plentyn yn ystod Oes Victoria. Wel rydym yn
gyffrous iawn i gyhoeddi fod y ffilm wedi
cael ei henwebu ar gyfer gwobr yn seremoni
wobrwyo ‘Activision First Light Movies
Awards 2009’ sef Oscars Ieuenctid Prydain!!
Mae’r ffilm wedi ei henwebu yng nghategori
y ffilm orau gan blant o dan 12!! Ymhlith y

Glwb Dysgwyr Caerdydd a’r Fro mae
rhywbeth yn digwydd bob wythnos”.
Os ydych chi’n dysgu Cymraeg mae
croeso mawr i chi fod yn rhan o Glwb
Dysgwyr Caerdydd a’r Fro. Am ragor o
fanylion cysylltwch â Gwenllian Willis
ar 029 20876451 neu
willisg1@caerdydd.ac.uk

Cwrs Sadwrn yn y Senedd

beirniad oedd Daniel Craig, Joseph Fiennes,
Orlando Bloom, Kate Beckinsale, Sienna
Miller a Ben Miller!!! Waw !!!
Er mwyn gwylio’r ffilm fendigedig, ewch i
www.firstlightmovies.com/films/full.php?
id=404. Pob lwc Pwll Coch!!
Hoffwn ddiolch unwaith eto i bawb yn
Cinetig, ond yn enwedig i Mr Gerald Conn a
Mrs Jane Hubbard (mam Stella a Grace) am
eu cymorth a’u gwahoddiad i ni wneud y
ffilm.
Enduro India
Daeth tad Cameron (bl.1), Mr. Kevin Walker
Curran, i siarad â phlant yr ysgol am ei drip
cyffrous ar ei fotobeic i India. Mae Mr
WalkerCurran yn codi arian i elusen Enduro
India. Mi fydd yn ymweld â De India a
gobeithiwn iddo deithio trwy bentref
Chembokalli sy’n gyfarwydd iawn i blant
blwyddyn 4 gan eu bod yn astudio’r pentref
fel rhan o’u gwaith Daearyddiaeth.
Derbyniodd siec o £106, a godwyd yng
nghyngerdd Nadolig blwyddyn 3 a 4, i wario
ar adnoddau ysgol ac mae am gadw mewn
cysylltiad â ni trwy ei blog.
Rhagor am yr India
Daeth tad Erin (bl.1), sef Mr Llyr Meredith, i
siarad â phlant bl. 2 a 4 am ei ymweliad
diweddar â’r India. Bu yno gyda chriw o
blant o ysgolion De Cymru. Diolch am ddod.
Diolch yn Fawr
Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Mr Andrew
Cooksley (tad Ben, Louis a Lila) a’i gwmni
hyfforddi A.C.T. Training am ei rodd garedig
o git rygbi newydd i’r ysgol. Mae’r bechgyn
yn edrych yn smart iawn yn eu cit newydd ac
yn barod i herio unrhyw dîm.

*YN EISIAU!*
Arweinydd i sefydlu Cylch Meithrin
ne wyd d yn Ni n a s Po wy s.
Ar agor pum bore/18 awr yr wythnos.
Cyflog£7.50 yr awr. Bydd angen
person gyda chymhwyster Lefel 3
mewn Gofal Plant ac Addysg
Blynyddoedd Cynnar. Bydd yn
bwysig i'r arweinydd allu Cymraeg
digonol i siarad gyda phlant bach.
Bydd modd dilyn cwrs iaith addas yn
y Gymraeg os bydd angen.
Am ragor o fanylion, cysyllter a Viv
Jenkins ar 077959868.
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Ysgol Gyfun Plasmawr

Jac Moore gyda’r corws yn ‘Er mwyn Yfory’

Eisteddfod Ysgol Plasmawr
Cafwyd Eisteddfod Ysgol lwyddiannus tu
hwnt eto eleni yn Neuadd y Ddinas. Roedd
awyrgylch wych yno wrth i 500 o
ddisgyblion fwynhau'r llu o gystadlaethau.
Nantlais oedd y llys buddugol eleni. Braf
oedd gweld teilyngdod yng nghystadlaethau’r
Gadair a’r Goron eleni eto. Yn y llun gwelir y
beirdd buddugol: Cadair Iau: Anna Powys;
Cadair Hŷn: Ianto Phillips; Coron Hŷn: Haf
Davies; Coron Iau: Gwen Morris. Ynghyd a
phennaeth yr Adran Gymraeg, Ms Eurgain
Dafydd a’r Beirniad Llenyddol Angharad
Jones. Hoffem ddiolch i’r ddwy feirniad am
eu gwaith caled drwy gydol y dydd, Miss
Angharad Jones a Mrs Catrin Rowlands.

Yn ystod holl fwrlwm yr Eisteddfod,
gwahoddwyd Mrs Audrey Godfrey,
cynrychiolydd Elusen LATCH i dderbyn siec
o £4,500 o bunnoedd gan yr Ysgol. Ffrwyth
llafur y Gyngerdd fawr yn yr Eglwys
Gadeiriol nol ym mis Tachwedd oedd y swm
helaeth hwn. Yn y llun gwelir Mrs Audrey
Godfrey a Miss Rhian Thomas, pennaeth llys
Nantlais.

AIL FLAS O’R PLAS
Gwledd o berfformio oedd ar y
fwydlen ar Fawrth 10fed ac 11eg
gyda bron i 200 o ddisgyblion a
staff yn cyflwyno’r Ail Flas o’r
Plas. Roedd y noson yn
‘showcase’ o dalentau amrywiol
y disgyblion; llwyfannwyd nifer
o eitemau amrywiol: detholiad
llafar, can actol, parti bechgyn,
côr merched, parti llefaru,
perfformiadau dawns, cerddorfa’r
ysgol, detholiad o’r Sioe gerdd
‘Er mwyn Yfory’ a llawer o
eitemau unigol.

Anya Gwynfryn a Tomos Harries,
rhai o brif gymeriadau ‘Er Mwyn Yfory’.

CERDDOR IFANC PLASMAWR
Cynhaliwyd Cystadleuaeth Cerddor Ifanc
Plasmawr am y bedwaredd flwyddyn yn
olynol. Sefydlwyd y gystadleuaeth hon i
ddathlu dawn cerddorion unigol, ac ers ei
sefydlu, mae wedi tyfu o nerth i nerth a
bellach yn un o uchafbwyntiau’r calendr
Ysgol. Eleni, yn yr adran Iau, daeth Hannah
Musgrave yn 3ydd, Gruffudd Thomas yn ail
ac Enlli Parri yn gyntaf, ac yn yr adran hon:
Meirion Davies yn 3ydd, Geraint Herbert yn
ail, a Geriant Ballinger yn dod i’r brig gyda
pherfformiad cofiadwy ar y soddgrwth.
GWOBR DUG CAEREDIN
Mewn seremoni ddiweddar yn Neuadd y
Ddinas, fe dderbyniodd 30 o ddisgyblion yr
Ysgol wobr Efydd, Dug Caeredin, y nifer
fwyaf o unrhyw Ysgol uwchradd yng
Nghaerdydd. Llongyfarchiadau iddynt a
diolch i Aled Morgan am gydlynu’r wobr o
fewn yr Ysgol.
EISTEDDFOD YR URDD 2009
THEATR IEUENCTID: ‘FFAWD’
Fe wyddoch mae’n siŵr erbyn hyn am y
prosiect hynod gyffrous sydd gan yr Urdd o
lwyfannu'r sioe gerdd FFAWD yn Eisteddfod
yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm ar nos
Fawrth Mai 26ain a nos Fercher Mai 27ain.
Wedi llwyddiant ‘Les Miserables’ yn 2005

daw’r cwmni yn ôl at ei gilydd eleni i
gyflwyno’r sioe gwbl newydd  FFAWD.
Mae’r sgript wedi ei ysgrifennu gan Siwan
Jones a Catrin Dafydd a’r geiriau gan Tudur
Dylan Jones. Cyfansoddwyr y gerddoriaeth
yw Huw Chiswell, Caryl Parri Jones, Dyfan
Jones ac Eric Jones. Coreograffydd y sioe yw
Suzanne Firth, y Cyfarwyddwr Cerdd yw
Meinir Richards a’r Cyfarwyddwr yw Carys
Edwards. Yn rhan o’r tîm cyfarwyddo yw
Wyn Jones, Nia Clwyd, Lowri Williams,
Meurig Jones a Richard Davies.
Bu cyfres o glyweliadau yn ddiweddar a
braf yw cael cyhoeddi fod y disgyblion
canlynol o Blasmawr: Aled Williams, Beca
Harries, Catrin Herbert, Lois Williams wedi
cael eu dewis fel aelodau o’r cast. Yn ogystal,
dewiswyd y canlynol fel prif gymeriadau:
Tomos Harries fel Seimon, Ianto Llwyd
Phillips fel Terry, Caitlin McKee fel Beti a
Jams Powys fel Gwion.
Mae hwn yn gyfle arbennig iawn i
lwyfannu sioe wreiddiol a hynny ar lwyfan
Canolfan y Mileniwm. Mae’r ymarferion
eisoes wedi dechrau a’r cast o 115 yn rhannu
ar draws Cymru gyfan.
Mae’r tocynnau ar werth yn barod ac yn
gwerthu yn gyflym. Rhif ffôn i archebu
tocynnau yw Canolfan y Mileniwm:
08700402000.
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Meistroli a mwynhau Mathemateg

Cwrs adolygu TGAU
a Safon Uwch
yn ystod gwyliau’r Pasg.

CROESAIR
Rhif 91
gan Rhian Williams

1

7
1

2

3

4

7

5
6

7
9

8
10

9

10

11

Tiwtor Mathemateg profiadol iawn.
12

Athro graddedig, hynod brofiadol,
amyneddgar a llwyddiannus iawn.
Cynradd hyd safon Uwch.
Rhai lleoedd ar gael ar gyfer gwersi
wythnosol yn cychwyn Medi 2009.
Cyfle i gofrestru ’nawr er mwyn
sicrhau lle. Y cyntaf i’r felin!!

Atebion i:
22, Heol Cae Rhys,
Rhiwbeina, Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd erbyn
15 Ebrill 2009.

13

12

14

15
16

17

18

18
18

22

21

16

19

20
19

23
21

Ffoniwch 07 968 463 737 am sgwrs
a manylion pellach.

Gorymdaith Dydd
Gŵyl Dewi 2009

22

24

Ar Draws
1. Carol a nhâd yn creu rhywbeth sicrhaol
(10)
6. Awgrymu gair o le dieithr (7)
7. Adfail afiach ar yn ail yn lle i garchar (5)
9. Hyd yn oed mewn dinas glodwiw ceir
naddion (6)
11. ‘Mae ynddo’n trigo bob cyflawnder
Llond ___ colledigaeth dyn’ (A.G.) (6)
12. Edrychiad rhyw gylchgrawn (5)
13 ‘Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw,
Ni syfl o’i le, nid ie a ___ yw’ (E.J) (4)
15. ‘Pwy yw hwn sy’n dod o ___ , yn dod o
Bosra, a’i ddillad yn goch (Eseia B.C.N)
(4)

16. Mae craidd agwedd Elin yn ddolur (5)
18. Mewn rhyw dro maith yn ôl bu llif (6)
19. Calon hysbys yn annedd i’r claf (6)
22. Perthynas mewn gwewyr esgor (5)
23. Gadael ôl yn y tŷ bach ar Enlli efallai (7)
24. Y miri oedd i’th ddrysu a chadw i fwrdd
(10)
I Lawr
1. Un siaradus yn dechrau cofio enwau
gwych o’r gorfennol (5)
2. ‘Yr Oen ___ yno’n marw,
A minnau’r euog yn cael byw. (6)
3. Pwdin i gael gyda’ch curry! (4)
4. Oherwydd fod bioleg yn newid Dafydd
(7)
5. ‘Mae’r gelyn yn gry’ ___ ond cryfach yw
Duw
Af ato yn hy, tŵr ___ ___ ___’ (H.C.W)
(6,2,2)
7. Nid da cael dŵr berw cyn dechrau
Gorffennaf (4)
8. ‘Am fod rhyw ___ yn y gwynt
A sŵn hen wylo yng nghuriadau’r
glaw’ (WJG) (10)
10. Cynhyrchu brecwast efallai o dywod
symudol (5)
11. Man gorffwys yn ddolur i’r glust (5)
14. A yw’r mwg o’th Rolls Royce yn peri
trais? (7)
16. ‘Eithr efe a’i dibrisiodd ei hun, gan
gymryd arno agwedd ____.’ (Philipiaid
W.M) (4)
17. Rhoi ran o’r gist, y seld a’r bwrdd i’r
taeog (6)
20. Mae dod yn aelod yn rannol ddymunol
(5)
21. Cael nerth ar ddiwedd bore gwyntog yn
Llanelli (4)
Atebion Croesair Rhif 90
Ar draws: 1 Esgid. 4 Ffyniant. 8 Gwennol y
bondo. 9 Silwair. 10 Drud. 12 Criced.
13 Gwisgo. 16 Magl. 18 Almanac.
21 Aberdaugleddau. 22 Draenog. 23 Ralio.
I Lawr: 1 Esgus. 2 Gweilgi. 3 Dynwared.
4 Ffwlbri. 5 Nobl. 6 Anner. 7 Troedio.
11 Gwamalwr. 12 Cymrawd. 14 Seneddol.
15 Galluog. 17 Gwella. 19 Cludo. 20 Odyn.
Derbyniwyd 16 ymgais  9 ohonynt yn
gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Rhiannon
Evans, Yr Eglwys Newydd.
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Newyddion o’r Eglwysi
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Capel y Crwys

Eglwys Dewi Sant
CYNGERDD: Nos Wener, 30 Ionawr, gydag
un o'n haelodau, Margaret Davies, yn
gysylltydd, cynhaliodd Cangen Caerdydd a'r
Cylch o'r Soroptomists Rhyngwladol
gyngerdd yn Newi Sant a chodwyd £630 tuag
at Gymdeithas Alzheimer Caerdydd a'r Fro.
Rhoddwyd y gyngerdd
gan Gantorion
Ardwyn gyda'u harweinydd, David Leggett;
afraid ychwanegu y cafwyd, fel arfer,
ddatganiadau godidog ganddynt
GWASANAETH DYDD GŴYL DEWI
CENEDLAETHOL CYMRU
Yn Eglwys Dewi Sant, Caerdydd, y
cynhaliwyd hwn eleni ac nid, fel yn y
gorffennol, yn y Gadeirlan yn Llandaf.
Cafwyd gweinyddiad dwyieithog o'r Cymun
Bendigaid gyda Y Parchedicaf Dr. Barry
Morgan, Archesgob Cymru ac Esgob
Llandaf, yn pregethu.
Ymhlith y gynulleidfa roedd llawer o
wahoddedigion Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
gan gynnwys nifer o gynrychiolwyr y
Cynghorau Sir o Fôn i Fynwy. Ffurfiwyd
gosgordderanrhydedd gan Sgowtiaid a
Geidiaid ger porth yr eglwys wrth i'r
Cynghorydd Kate Lloyd, Gwir Anrhydeddus
Arglwydd Faer Caerdydd, gael ei chroesawu
yn heulwen Mawrth gan y ficer, Y Parchedig
Hywel J. Davies a'r Wardeiniaid, D Rhys
Jones a Margaret Lloyd Hughes,  a braf oedd
cael sgwrs frysiog â hi yn y Gymraeg.
Yn ogystal â'r darlleniadau gan Arglwydd
Faer Caerdydd a chan Y Gwir Anrhydeddus
yr Arglwydd ElisThomas, offrymwyd yr
ymbiliau gan gynrychiolwyr o nifer o
sefydliadau adnabyddus Cymru a chan
Arglwydd Raglaw De Morgannwg.
Cynorthwywyd Yr Archesgob Barry yng
ngweinyddiad o'r Cymun Bendigaid gan Y
Barchedig Marja Flipse; Y Parchedig Hywel
J. Davies; Y Parchedig Athro Thomas Watkin
a'r Parchedig Gareth Evans (Caplan
Arglwydd Faer Caerdydd).
Gyda'r côr, o dan arweiniad yr organydd a'r
côrfeistr, David Leggett, yn arwain y mawl a
chanu'r anthemau, cafwyd canu ysbrydoledig
a gwir deilwng o ddathliad cenedlaethol.
Yn ôl Yr Archesgob roedd hwn yn achlysur
hanesyddol a chafwyd gwasanaeth gwych,
urddasol ond hyfryd o gartrefol.

Y Gorlan
Ar brynhawn dydd Mercher 21 Ionawr, ein
gŵr gwadd oedd Peter Griffiths, cynbrifathro
Ysgolion Uwchradd Cymraeg Llanhari a
Rhydfelen. Cawsom ganddo brynhawn i'w
drysori yn llawn atgofion am ei fagwraeth ar
y Banc neu i fod yn fwy manwl gywir ym
Mancffosfelen, yr ucheldir hwnnw sy’n
gorwedd rhwng y Gwendraeth Fawr a’r
Gwendraeth Fach. Roedd ei sgwrs yn frith o
hiwmor iach ardal a fu ar un llaw yn frith o
byllau glo, ac ar y llaw arall yn gadarnle i’r
diwydiant amaethyddol.
Fis yn ddiweddarach daeth Gillian Green
atom i rannu rhai o’i hatgofion fel telynores
broffesiynol a’i phrofiadau cyfoethog ym
myd cerddoriaeth yn gyffredinol. Daeth i
gysylltiad â mudiad y cerddor mawr sef Live
Music Now, ac allan o hynny daeth cyfle i
weithio er budd cerddoriaeth yn ei ystyr
ehangaf. Dymunwn yn dda iddi yn hybu
cerddoriaeth yng ngwlad y gân.
Y Gymdeithas Ddrama
Drwy fisoedd y gaeaf bu’r Gymdeithas
Ddrama yn paratoi Pantomeim yn dwyn y
teitl Campau y Doctor Gwydion ac fel mae’r
enw yn awgrymu fe’i seiliwyd ar un o bedair
cainc y Mabinogi, er efallai ei bod ar brydiau
yn ymylu ar y bumed gainc. Awdur y Panto
oedd Emyr Edwards ac fe’i cynhyrchwyd yn
gelfydd gan Betsan Evans. Nid ar chwarae

Y Pantomeim—Doctor Gwydion ap
Gigfran (Bob Roberts) a Gwilym
Gilfaethwy (Non Davies)
bach y mae rheoli cast o ryw bedwar ar
hugain ond cafwyd hwyl a haul wrth ail greu
Blodeuwedd newydd.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Iwan a Cathrin Evans ar
enedigaeth eu merch Mari Elen. Mae hi’n
wyres i Aled a Barbara Evans ac i Watkin a
Carol Bundock o ardal Llandysul.
Aelodau Newydd.
Derbyniwyd i’n plith yn ddiweddar ddwy o
aelodau newydd. Daeth Sioned Tobias atom
o gapel Rehoboth, Tre Taliesin ger
Machynlleth a Barbara Williams o Gapel
Trehill yn y Fro.
Sacrament y Bedydd.
Cafodd ein Gweinidog y fraint o fedyddio
nifer o blant yr Eglwys yn ddiweddar 
Rhiannon merch Bethan a Gareth Phillips o
Radur, Ffion merch Bethan a Graham
Middleton o Riwbeina, Menna merch
Brengain ac Aron Evans o’r Eglwys Newydd,
Gruffydd Edward mab Lisa Clwyd a Mathew
Harrison hefyd o’r Eglwys Newydd a Ffion
Elinor merch Ceri Angharad a William
Harker o ardal Parc y Rhath. Dymunwn yn
dda i’r teuluoedd oll.

Bethel, Rhiwbeina
Cafodd mam a merch, Mrs Catrin Jones ac
Elen, eu bedyddio gan y Gweinidog, y Parch.
T. Evan Morgan, yn ystod oedfa Mawrth 8fed
a croesawyd Catrin fel aelod newydd. Mae
Mrs Gwyneth David wedi ymaelodi hefyd.
Cynhaliwyd ein swper Gŵyl Ddewi yn y
capel gyda chymorth yr arlwywraig Liz
Fouladi. Ac ar ôl y bwyd blasus cawsom
fwynhau anerchiad hynod o ddiddorol gan
Dr. Rosina Davies.
Bu’n sôn am ei
phlentyndod a’i gyrfa fel meddyg.

Y Pantomeim 
Pryderi ap Pwyll
(Dyrinos Roberts)
a Math Mathonwy
(Peter Rowlands)
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Ebeneser, Heol Siarl

Salem Treganna

Mewn Cydymdeimlad

Cinio Eciwmenaidd
Ar nos Iau 22ain Ionawr ymunodd criw da o
aelodau Ebeneser ag aelodau eglwysi canol y
ddinas yn Y Tabernacl i fwynhau pryd o
fwyd a thipyn o sgwrs a chwmni. Christine
Trevett, aelod o dŷ y Crynwyr yn Heol Siarl a
darlithwraig sydd newydd ymddeol yn yr
adran grefyddol yn y brifysgol yma yng
Nghaerdydd oedd y siaradwraig gwadd.
Cafwyd anerchiad hwyliog ond oedd ag iddi
neges a gwers bwysig i bawb sef y
pwysigrwydd i gael hiwmor mewn addoliad 
i feithrin y gallu i weld neu edrych ar ein
hunain gyda rhyw gyffyrddiad o realiti a
hiwmor. Diolch i’r Parchg. Denzil John a’i
aelodau am agor y drysau ac am fath groeso
i’r Taverna unigryw yma yn yr Ais.

CIS
Aeth cyfeillion iau Salem i weld y ffilm The
Curious Case of Benjamin Button nos Iau y
26ain o Chwefror yn Cineworld.

Teulu y diweddar William Jones neu Wil Sir
Fôn i'w ffrindiau a fu'n farw dawel yn ei
gartref yng Nghaerdydd ar y 19 Chwefror.
Bu'r angladd yn Amlosgfa Llanisien ar y 5
Mawrth

Soiree Francaise a Cwis Pancos
Ce manifique! Dyna oedd ymateb pawb a
ddaeth i’r noson thema Ffrengig a
gynhaliwyd yn festri Ebeneser, ar nos Fawrth
27ain Ionawr er budd elusen De Affrica.
Trawsffurfiwyd y festri am ychydig oriau i
fod yn gornel fechan o petit Provence. Diolch
i Annike ac Elwyn Moseley a gymryd at y
trefnu gyda’r fath arddeliad. Codwyd £427 er
budd elusen De Affrica HIV Aids.
Yna, ar nos Fawrth Ynyd (Crempog,
Pancos, Ffrois, Cremoth) cynhaliwyd Cwis
Pancos o dan arweiniad y Cwis Feistri
Melfyn Hopkins a Lynn Jones. Roedd pedwar
tîm yn cystadlu a cheisiwyd ateb cwestiynau
ar nifer o bynciau o fyd gwyddoniaeth,
crefydd, llenyddiaeth, a llawer mwy. Diolch
yn fawr i'r merched oedd wedi coginio
teisennau a pharatoi brechdanau ar ein cyfer.
Llwyddwyd i godi £210 at yr achos!

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

Clwb Brecwast
Cyfarfu’r clwb yn ystod y mis yn Ystafell
Edwin – croeso i rieni a’u babanod/plant o
dan oed meithrin i ymuno a ni ddwywaith y
mis ar foreau Mercher.
Gweithgaredd i blant ar y cyd
Llwyddiant mawr oedd trefnu gweithgaredd
ar y cyd gyda chapel y Crwys yn ddiweddar i
blant. Daeth y consuriwr Rhosfa atom a wir
roedd y plant wrth eu boddau, heb son am yr
oedolion! Prynhawn Sadwrn hynod o
hwyliog, gwych.
Stondin Gacennau
Diolch i bawb a gyfrannodd tuag at y stondin
gacennau ar Sul cynta’r mis, ac i bawb a fu
wrthi’n pobi – llwyddwyd i godi dros gan
punt tuag at gronfa’r estyniad.
Cinio Gŵyl Ddewi
Eleni aeth tua 50 o aelodau Ebeneser i
ddathlu yng Nghlwb Golff yr Eglwys
Newydd, ac er bod yna un o na neu ddau o
olffwyr yn ein plith, waeddodd neb, ‘Four’.
Cafwyd pryd hyfryd a chwmni a sgwrsio hyd
yn oed well. Y siaradwr gwadd oedd ficer
newydd Dewi Sant, y Parch Hywel Davies, a
pha well pwnc i siarad ar na Dewi ei hun a’r
rhai eraill o’n hanes fel Illtyd sydd wedi creu
argraff ar Gymru. Diolch am ei sgwrs ddifyr.
Cyfarfodydd pregethu
Cynhaliwyd ein cyfarfodydd hanner
blynyddol ar ddydd Sul, 8 fed Mawrth. Y
Parch Robin Samuel oedd y pregethwr gwadd
a chafwyd dwy neges heriol. Yn gyntaf o lyfr
Eseia, i beidio crwydro fel defaid yn yr
anialwch ond i fynd ati i drawsnewid yr
anialwch a bod yn fentrus yn ein ffydd.
Gyda’r nos wedyn byrdwn ei neges oedd na
ddylem eithrio neb mewn cymdeithas, yn
wryw, yn fenyw, beth bynnag yw lliw eu
croen, na’u cred. Cyfeiriwyd, wrth gwrs at
waith Cymorth Cristnogol a’r apêl am eleni
sef Apêl De Affrica HIV/Aids ac un o’r
hanfodion pwysicaf yw peidio eithrio’r
mwyaf anghenus yn y gymdeithas. Diolch
iddo eto am ei neges amserol.

Teulu y diweddar AnneMarie Pelty a fu farw
ar ôl salwch byr yn Hospice Marie Curie
Penarth. Bu'r angladd yn Eglwys Sant Joseff
Penarth ar y 12 Mawrth ac yn dilyn yn
Amlosgfa Llanisien.
Teulu y diweddar Megan Phillips a fu farw'n
yn ei chartre ym MhenyBont ar Ogwr y
Chwefror. Bu'r Angladd yng Nghapel y
Tabernacl yr Ais yng Nghaerdydd ar yr 20
Chwefror ac yn dilyn yn Amlosgfa Llanisien.
Teulu y diweddar Joan Matthews
Llangennech a fu farw yn Ysbyty Treforys,
Abertawe ar y 16 Chwefror. Bu'r angladd yng
Nghapel Bethesda Llangennech ar y 25
Chwefror.
Teulu y diweddar Aneurin Morgan Thomas
cyn Cyfarwyddwr Cyngor Celfyddydau
Cymru o 1967  1984 a fu farw dawel yng
Nghartre Nyrsio Manor House ym Mro
Morgannwg ar yr 16 Ionawr. Bu'r Angladd yn
Amlosgfa Llangrallo Penybont ar Ogwr ar y
2 Ionawr.
Teulu y diweddar Mai Evans gynt o Lanfyllin
yng Nghanolbarth Cwm a fu farw yng
Nghaerdydd ar yr 22 Ionawr. Bu'r angladd
yng Nghapel y Tabernacl Llanfyllin ar y 3
Chwefror ac ym mynwent yn dre.

Hysbysebwch yn

Cylchrediad eang yn y ddinas a’r
cylch
ac ar y we
www.dinesydd.com
Ffôn: 029 20565658
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Calendr y Dinesydd
Mawrth, 24 Mawrth
Darlith Goffa G. J. Williams (dan nawdd
Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd).
Darlith gan yr Athro Gruffydd Aled Williams
(Aberystwyth) ar y testun ‘Dyneiddiwr yn y
Fro: Siôn Dafydd Rhys a Stradlingiaid Sain
Dunwyd’. Yn Ystafell 0.31, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol
Caerdydd am 5.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 25 Mawrth
Academi: ‘Dan y Bonet’ – Meleri Wyn James
yn trafod ‘mecanics’ llunio stori fer. 7.30 pm,
Canolfan Glyn Jones, Canolfan y Mileniwm.
Digwyddiad am ddim ond rhaid neilltuo lle
ymlaen llaw trwy ffonio’r Academi (029
20472266) neu ebostio post@academi.org.
Iau, 26 Mawrth
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
‘Myfyrdod y Grawys’ dan arweiniad y Parch.
Glyn Tudwal Jones. Yng nghapel y Crwys,
Richmond Road, am 7.30pm.
Gwener, 27 Mawrth
Cylch Cadwgan. Bethan Gwanas yn trafod
agweddau ar ei gwaith, yn festri Bethlehem,
Gwaelodygarth am 8.00pm. Cydnabyddir
cefnogaeth yr Academi Gymreig.
Mawrth, 31 Mawrth
Cyngerdd blynyddol Côr Eglwys y Tabernacl
(Yr Ais), yng nghapel Ebeneser, Heol Siarl,
am 7.30pm. Perfformir ‘Gweddi’ (Arwel
Hughes), ‘Er mwyn dy was, Dewi’ (Mansel
Thomas) a ‘Missa Brevis’ (Joseph Haydn).
Unawdydd: Fflur Wyn. Arweinydd: Euros
Rhys Evans. Organyddion: Rob Nicholls a Dr
Huw Sinclair Thomas. Tocynnau: £10.00
(£5.00 i fyfyrwyr), drwy ebostio
EurosRhys@aol.com neu ffonio 0292065
7475, neu wrth y drws. Yr elw at Gronfa
Organ y Tabernacl.
Mercher, 1 Ebrill
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. ‘Ar y
Fainc.’ Sgwrs gan Elan Griffith, Y.H.,
Casnewydd, yn festri Capel y Methodistiaid
Saesneg, Windsor Road, Radur, am 7.30pm.
Sadwrn, 4 Ebrill
Côr Philharmonig Caerdydd yn cynnal
cyngerdd yn Neuadd Gerdd Prifysgol
Caerdydd, Corbett Road, am 7.30pm. Bydd y
rhaglen
yn
c yn n w ys
‘Missa
Solemnis’ (Haydn) a ‘The King Shall
Rejoice’ (Handel).
Mercher, 8 Ebrill
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Y Cyfarfod
Blynyddol. Yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol
Gordon, am 7.30pm.
Sadwrn, 18 Ebrill
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Sgwrs gan Dewi
George am un o gerddi Gwenallt am
11.00am. Croeso cynnes i bobl nad ydynt yn
aelodau o’r Eglwys.
Llun, 20 Ebrill
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
nghwmni’r Parch. Brifardd Aled Gwyn yng
nghapel Bethany am 7.30pm.
Mawrth, 21 Ebrill
Academi: ‘Dan y Bonet’ – Wiliam Owen
Roberts yn trafod ‘mecanics’ llunio nofel.
7.30 pm, Canolfan Glyn Jones, Canolfan y
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PASPORT
Llanc o Geredigion 
Gwyn (Gwynfor) Williams
sy’n cael ei holi’r mis yma...
C. O ble wyt ti’n dod yn wreiddiol?
A. Llanymddyfri. Symudais i Lambed pan
oeddwn i’n 14.
C. Ym mha ran o Gaerdydd rwyt ti’n byw?
A. Splott (Rhath Isaf, Bae Uchaf)
C. Ers faint rwyt ti’n byw yng Nghaerdydd?
A. Tua 3 blynedd
C. Beth fuest ti’n ei wneud cyn symud yma?
A. Roeddwn i’n byw yn Sri Lanka am 4
blynedd, yn y brifddinas Colombo, yn dysgu
Saesneg i’r Cyngor Prydeinig. Roedd yn
brofiad arbennig byw mewn gwlad gyda
chymaint o lecynnau prydferth naturiol. A’r
môr, roeddwn i’n mynd i ddeifio’n aml.
Roedd y diwylliant yn ddiddorol gyda
mwyafrif y boblogaeth yn dilyn Bwdïaeth.
Roedd llawer o deithiau felly i weld
gwahanol Buddhas a themlau trwy’r wlad.
Ces i’r cyfle i deithio i wledydd fel yr India
a’r Maldives.
Cyn hynny, bues i’n byw ym Malaysia 
Kuala Lumpur  am flwyddyn.
Dysgu
Saesneg eto ond roedd y lle gwaith yn od
iawn  swyddfa ddu a rheolwr coleg
Tsieiniaidd nad oedd yn hanner call. Roedd e
eisiau i bawb wisgo dillad du, a byddai’n
cael ei yrru o gwmpas mewn car du gyda’r
symbol 4 ar blât cofrestru ei gar. Y rheswm
oedd, mae’n debyg, am nad oedd yn barod
iawn i gydymffurfio, ac mae’r symbol 4 yn
cynrychioli ‘marwolaeth’ yn Tsieina. Er
Mileniwm. Digwyddiad am ddim ond rhaid
neilltuo lle trwy ffonio’r Academi (0292047
2266) neu ebostio post@academi.org.
Mercher, 29 Ebrill
Cymdeithas y Beibl. Cyngerdd gan Gôr
Aelwyd y Waun Ddyfal yng nghapel y
Crwys, Richmond Rd., am 7.30pm. Casgliad
at Gymdeithas y Beibl.
Mercher, 6 Mai
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
Brethyn Cartref a Chyfarfod Blynyddol
(Cadeirydd: Mary Wiliam). Yn festri Capel y
Methodistiaid Saesneg, Windsor Road,
Radur, am 7.30pm.
Mercher, 13 Mai
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Trafod gwyliau ar
sail darllen Y Gwledydd Bychain, Stori Sydyn
Bethan Gwanas. Yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol
Gordon, am 7.30pm.
Iau, 14 Mai
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Oedfa
Wythnos Cymorth Cristnogol, dan ofal y
Parch. Ddr Alun Tudur. Yng nghapel
Ebeneser, Heol Siarl, am 7.30pm.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr
E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 029
20628754; ebost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).

hynny, roedd teithio ym
Malaysia yn hwyl ac fe ges
i’r cyfle i fynd i Borneo i
ddringo’r
mynydd
Ki n a b a l u a g wel d
orangutang annwyl iawn.
Cyn hynny, bues i ym
Mharis am flwyddyn yn
cael amser rhamantus
iawn; yn dysgu unwaith
eto a bwyta llawer o pains
au chocolats ar yr un pryd!
Ond, fy mhrofiad cynta i o fyw dramor oedd
yn Nigeria ar ôl derbyn gradd addysgu. Bum
yn gwirfoddoli i’r VSO (Voluntary Service
Overseas) am 2 flynedd – profiad anhygoel.
Ar ôl gweld ffordd o fyw cwbl wahanol,
newidiodd fy agwedd at lawer o bethau mewn
bywyd, fel dŵr, trydan a’r hyn sy’n gwneud i
bobl deimlo’n hapus.
Ar hyn o bryd dwi’n dysgu Saesneg yn y
brifysgol.
C. Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser
hamdden?
A. Ioga, myfyrdod a dysgu mwy am Fwdïaeth.
Hefyd rwy’n chwarae’r gitâr ac yn hoff iawn
o chwarae darnau clasurol a gwrando ar
offerynwyr fel John Williams.
C. Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
A. Derbyn cardiau doniol sy’n dweud pethau
fel: ‘Gardening, yoga, bubble baths,
meditation... and I still want to smack
somebody!’; Dw i wrth fy modd yng nghwmni
ffrindiau sy’n gallu gweld yr ochr ddoniol i
bopeth.
C. Oes yna fannau yng Nghaerdydd rwyt ti'n
hoffi mynd iddynt? Pam?
A. Dw i’n hoffi mynd i’r stiwdio ioga yn y
ganolfan Fwdiaeth ar City Road achos mae’r
awyrgylch yn heddychlon iawn. Hefyd, rwy’n
mwynhau mynd i Murji’s ar City Road 
bwyty Indiaidd sy’n hynafol iawn, yn flasus
ac yn rhesymol iawn hefyd! Dw i hefyd yn
hoff iawn o Barc Bute a cherdded o’r Bae
dros y Morglawdd i Benarth.
C. Lle rwyt ti’n hoffi mynd am wyliau?
A. Mae’n dibynnu sut rydw i’n teimlo. Hoffwn
i fynd i rywle egsotig a diddorol fel Moroco
nesaf i weld y tirluniau a phrynu pethau
newydd i’r tŷ. Rydw i’n hoff o fynd i lefydd
tawel iawn hefyd a dros yr haf es i ar encil i’r
Alban.
C. Beth ydi’r peth mwyaf unigryw am
Gaerdydd? Pam?
A. Rwy’n hoff iawn o’r Arcêds oherwydd
maen nhw’n fy atgoffa i o’r gorffennol
Dickensaidd, cyn i’r siopau cadwyn mawr fel
Starbucks ddechrau. Hefyd mae’n ddinas
fechan, ac mae’n bosib beicio i bob man o
fewn hanner awr.
C. Lle wyt ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
A. Mae’n anodd dweud. Er fy mod i’n dysgu
Saesneg ar hyn o bryd, hoffwn i efallai ail
hyfforddi mewn seicotherapi a hoffwn i
ddysgu mwy am Fwdiaeth. Hoffwn i hefyd
ddod yn fwy ystwyth wrth wneud ioga!
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CAMAU BREISION
YMLAEN YM
MYSG
Mae Cabinet Sir Caerdydd wedi
mabwysiadu'n derfynol cynllun addrefnu
addysg uwchradd yn Nwyrain Caerdydd sy'n
cynnwys agor trydedd ysgol uwchradd
Gymraeg ym mis Medi 2012 ar safle
presennol Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng
Nghymru Sant Teilo gan gychwyn ysgol 6
ffrwd ynddi, ac felly yn cynyddu nifer y
ffrydiau uwchradd i 20. Dyw'r cynllun ddim
eto wedi'i hysbysebu'n swyddogol am fod
angen sicrwydd o gael £20M i ymestyn
adeilad Ysgol Uwchradd Llanedern i dderbyn
plant Sant Teilo.
Yn y cyfnod hwn o aildrefnu addysg
uwchradd Gymraeg bydd y gwariant o
£15M+ ar estyniadau Ysgolion Glantaf a
Phlasmawr yn werthfawr iawn gan roi
hyblygrwydd i'r ddwy ysgol i dderbyn plant
ychwanegol cyn agor yr ysgolion newydd.
Mae'r gwaith ymestyn eisoes wedi dechrau
ym Mhlasmawr ac yng Nglantaf mae'r sir
wedi rhoi sicrwydd y bydd 20 ystafell
dosbarth parhaol wedi'u codi erbyn Medi
2010.
Ond mae dryswch yn parhau am ddyfodol
Ysgol Treganna. Y cynllun cyntaf oedd i
Dreganna gael adeilad Radnor Road yn y
dyfodol eithaf pell ond fe ymunodd y Torïaid
a'r Blaid Lafur gyda chefnogaeth Plaid
Cymru i ddiddymu'r cynllun hwn. Yr ail
gynllun oedd i Dreganna symud i Lansdowne
ac yn y cyfamser fe agorwyd atodiad i
Dreganna yn Ysgol Parc Ninian, Trefynach,
(Grangetown) o dan yr enw Tanyreos. Pan
awgrymwyd y trydydd cynllun i symud Ysgol
Lansdowne i adeilad newydd ar dir Ysgol
Fitzalan, Lecwydd, ar gost o sawl miliwn o
bunnoedd (sy ddim ar gael) fe gyhuddodd un
Cynghorydd Llafur y swyddogion yn hollol
ddisail o ddilyn polisi o "ethnic cleansing"
trwy geisio gwthio ysgol wen ar safle ysgol
hiliol gymysg, gan honni nad oes mwy na 2
blentyn yn hanu o leiafrif ethneg yn mynd i
Ysgol Treganna.
Mewn gwirionedd mae
canran uchel lleiafrifol yn Nhreganna a
chanran uwch fyth yn Ysgol Pwll Coch.
Bydd penderfyniad gan y Cyngor yn Ebrill/
Mai 2009 ac fe fydd gwrthwynebiad gan rieni
Lansdowne. Felly fe fydd yn rhaid i'r mater
fynd at y Gweinidog Addysg yn y Bae sy fel
arfer yn cymryd 9 mis i gyhoeddi dyfarniad.
Os bydd eisiau codi ysgol newydd fe fydd
hyn yn gwthio dyddiad symud Treganna i
mewn i adeilad Lansdowne yn ôl i Fedi 2011
yn lle Medi 2009.
Mae'r galw am addysg Gymraeg yn parhau
i gynyddu yn Nhreganna, Pontcanna a
Threfynach. Yn barod mae 72 wedi ceisio’r
60 lle yn Nhreganna/Tanyreos. Mae'r sir
wedi sicrhau y bydd lle i bob un trwy godi
cabannau symudol yn rhan o Danyreos, lle
mae 20 plentyn yn y dosbarth derbyn
presennol. Bydd lle i hyd at 60 mis Medi
nesaf.
Bydd cam ymlaen arall ym Medi nesaf pryd
bydd tair ysgol newydd yn agor yn adeiladau

11

YSGOL Y
BERLLAN DEG
Chwaraeon
Bu Sarah Jones, Blwyddyn 6 a Seren Davies,
Blwyddyn 3 y cystadlu yng Ngala nofio’r
Urdd. Cafwyd cryn lwyddiant yn ddiweddar
gyda’r tîm pêldroed, rygbi a phêlrwyd yn
llwyddo i fynd i rowndiau cyn derfynol
twrnamentiau’r Urdd. Llongyfarchiadau
hefyd i dîm rygbi’r ysgol yn eu
buddugoliaeth o 310 yn erbyn Ysgol Bro
ysgolion y Caerau, Trowbridge a Bryn Celyn,
ardaloedd newydd i dderbyn addysg
Gymraeg yn gyfleus i gartrefi'r plant. Mae
diddordeb rhieni Trelái mewn addysg
Gymraeg ar stepen y drws yn peri syndod i'r
sir ac mae rhieni yn dal i geisio am le i'w
plant er bod y dyddiad am geisiadau wedi
mynd heibio.
Mae problem diffyg lle yn parhau yn Ysgol
Melin Gruffydd ac ateb dros dro'r sir yw codi
cabanau unwaith eto; serch hyn mae’r sir yn
addo bod darganfod ateb hir dymor ar ben eu
rhestr blaenoriaethau. Mae Ysgol y Wern yn
dal i letya hanner y plant mewn cabanau
“dros dro” er bod Ysgol Cefn Onn drws nesaf
â 150 plentyn mewn adeilad ar gyfer 420. O
leiaf mae’r bwriad i gau Ysgol Cefn Onn
wedi’i hysbysebu.
Mae problem diffyg lle yn Ysgol
Mynyddbychan wedi’i ddatrys trwy’r
penderfyniad i agor dosbarth cychwynnol ar
gost o £400,000 yn hen Ysgol Babanod
Gabalfa sydd wedi’i chau yn barod a bydd y
dosbarth yn tyfu’n ysgol gynradd Gymraeg
rhif 17 yng Nghaerdydd gyda lleoliad addas i
dderbyn gorlif o dair ysgol sef Melin
Gruffydd, Pencae a Mynyddbychan, lle oedd
dros 50 o geisiadau am leoedd eleni.
Mae’r datblygiadau hyn i gyd yn digwydd
yn erbyn cefndir bod y twf yn y galw am
addysg Gymraeg wedi ailddechrau; y
llynedd roedd bron dim twf sef 2 plentyn yn
unig ond eleni mae 600+ wedi ceisio lle, naid
o dros 8%.
Mae'r sir yn gweithio'n galed i gael
gwybodaeth ar y galw am addysg Gymraeg
yn gynt trwy holi rhieni yn fuan ar ôl
enedigaeth plentyn. Y rhwystr hyd yma yw'r
awdurdod iechyd lleol sy'n gwrthod
cydweithio er bod awdurdodau iechyd ar
draws Cymru wedi gwneud hyn ar gyfer
awdurdodau addysg eraill.
Mae'r sir yn
dymuno rhagweld lleoliad y galw a
mabwysiadu cynllun sy'n gwneud cyfiawnder
ag addysg Gymraeg.
Llawer haws yw cynllunio ar gyfer addysg
uwchradd am fod plentyn yn derbyn addysg
gynradd am 7 mlynedd.
Mae'r sir yn
gwybod pryd na fydd Glantaf, Plasmawr a'r
drydedd ysgol uwchradd newydd a fydd
rhyngddynt yn darparu lle i 20 ffrwd ddim yn
gallu dygymod â mwy na 600 plentyn hyd yn
oed dros dro.
Fe fydd yn rhaid agor
pedwaredd ysgol uwchradd erbyn 2017 neu
2018 pryd bydd 25 ffrwd (750 plentyn) yn
cyrraedd oed addysg uwchradd.
Michael L N Jones

Y tîm bêlrwyd
Eirwg. Rydym fel ysgol yn falch o lwyddiant
Owen Bradshaw, Blwyddyn 6 ar gael ei
ddewis i dîm hoci iâ de orllewin Lloegr a de
Cymru.
Eisteddfota
Bu neuadd yr
ysgol dan ei sang
ar ddydd Gwener
27ain Chwefror,
p r y d
y
cynhaliwyd
Eisteddfod
yr
ysgol. Bu cystadlu
brwd mewn nifer
o gystadlaethau.
Hannah Watkin,
Bl w yd d yn
5
enillodd y gadair
am ei cherdd ‘Storm’, a daeth Amber
JenkinsJones hefyd o Flwyddyn 5 yn
fuddugol am ysgrifennu ymson. Yn
Eisteddfod Gylch yr Urdd, daeth Madeleine
Payne yn 1af yn yr Unawd a’r Llefaru dan 8;
daeth y parti llefaru yn 1af, y parti unsain yn
ail, Fern Mansfield yn 2il ar yr unawd Bl 5 a
6, Hayley Jenkins yn 3ydd ar unawd Bl 3 a 4,
a’r grŵp dawnsio disgo yn 2il. Penigamp!
Ffilmio
Cafodd 10 o blant Blwyddyn 5 a 6 brofiad
gwerth chweil yn ddiweddar yn ffilmio gyda
chriw ‘Cyw’ ym Mharc y Rhath.
Ymwelwyr
Daeth PC Tracey Thomas atom i gynnal
sesiynau amrywiol ar gyfer Blwyddyn 16 i
sôn am bynciau megis pobl sy’n helpu, bwlio,
tybaco ac alcohol, a chyffuriau gyda’r plant
hŷn. Hefyd, cafwyd sioe liwgar iawn am
ddiogelwch y ffyrdd.
Diwrnod y Llyfr
Thema ein diwrnod eleni oedd
Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad. Daeth
pawb i’r ysgol yn eu crysau lliwgar.
Cynhaliwyd cystadleuaeth i greu cynllun ar
gyfer crys rygbi – dewiswyd enillydd lwcus
ymhob dosbarth. Fel rhan o’r dathliadau,
daeth y cartwnydd Alun Ceri Jones i gynnal
gweithdai gyda Blwyddyn 6; ac yn ogystal
cafodd Blwyddyn 16 gyfle i ymweld â
Llyfrgell Llanedeyrn.
Cyfarchion
Llongyfarchiadau mawr i Miss Rhianwen
Davies, Blwyddyn 3 sydd wedi ei phenodi yn
Swyddog Addysg yng Nghynulliad
Cenedlaethol Cymru.
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Galw cynchwaraewyr Clwb
Cymric, Caerdydd.
Mae’r Clwb pêldroed yn dathlu ei benblwydd yn
40 oed eleni, ac i nodi’r achlysur, cynhelir Parti Pen
blwydd enfawr ar nos Sadwrn, 9fed o Fai, 2009 yn
Stadiwm SWALEC, Gerddi Soffia, Caerdydd. Fe
geir swper blasus, cerddoriaeth swynol a chyfle i hel atgofion yng
nghwmni criw dethol o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Mae tocynnau
ar werth am £30 yr un, trwy gysylltu â Rhys Meilir Davies,
Ysgrifennydd y Clwb ar ebost clwbcymric@hotmail.com neu ffôn
07775992673.
Bu Chwefror yn fis llwyddiannus i dîm cyntaf Clwb Cymric mewn
dwy gystadleuaeth cwpan. Llwyddodd tîm cyntaf Clwb Cymric
gyrraedd pedwaredd rownd cwpan y City Supporters drwy guro
Academicals Caerdydd o 42.
Llwyddodd y tîm cyntaf hefyd i gyrraedd rownd gynderfynol cwpan
Arglwydd Ninian drwy guro tîm cryf St. Albans wedi amser
ychwanegol. Cafwyd buddugoliaeth gyfforddus o 41 yn y diwedd
gyda tair gôl gan Rhodri Charles ac un gan Rhys “Trd”Davies.
Wedi’r cyffro yn y cwpanau gem gynghrair yn erbyn Academicals
Caerdydd oedd yn wynebu’r tîm cyntaf. Mewn gem dynn ar gae trwm,
buddugoliaeth o 21 oedd y canlyniad.
Wedi colli o 31 mewn gem gwpan yn erbyn St. Albans, tîm ar frig yr
uwch adran, roedd dipyn o hyder yng ngharfan yr ail dîm cyn gêm
gynghrair yn erbyn Rovers Caerdydd. Ond, mewn gêm ryfedd gyda
Cymric yn mwynhau’r mwyafrif o’r meddiant a chyfleoedd,
manteisiodd y gwrthwynebwyr ar gamgymeriadau ac anlwc yn yr
amddiffyn a churo o 42.
Gleision yr Eglwys Newydd oedd y gwrthwynebwyr nesaf a chafwyd
perfformiad calonogol gan yr ail dîm a pherfformiad penderfynol a
llawn brwdfrydedd. Gwastraffwyd sawl cyfle cyn i Gwyn Jones sgorio.

DEWCH I GWRDD AG
AELODAU'R
CONFENSIWN
AG I ROI EICH BARN
2.00 pm Dawns Te
ar ddydd Mercher 10 Mehefin 2009
Canolfan Gymunedol Parc Victoria,
Y Barri
A HEFYD
6.30 pm Hawl i Holi
ar ddydd Iau 25 Mehefin 2009
Amgueddfa Genedlaethol,
Caerdydd
Ceir rhagor o wybodaeth am
Gonfensiwn Cymru Gyfan ar
www.confensiwncymrugyfan.org.

Alun Williams a Dafydd Trystan, dau aelod o grŵp ymarfer corff
Outdoor Fitness, yn mwynhau bore allan yn rhedeg .

Daeth y Gleision yn nôl ar ddechrau’r ail hanner gyda gôl ddadleuol
ond sgoriodd Emyr Huws i'w gwneud hi’n 21 a selio’r fuddugoliaeth.
Gyda llawer o'r garfan i ffwrdd yn yr Eisteddfod Rhyngolegol, colli
bu hanes yr ail dîm ar brynhawn gwlyb yng Nghwrt y Fìl. Wedi ildio
gôl flêr yn yr hanner cyntaf, methodd Cymric manteisio ar y meddiant
cyn yr hanner gydag Osian Lloyd yn taro'r postyn o gic o'r smotyn.
Daeth dwy gôl arall i Gwrt y Fìl wedi'r hanner wrth i'r tywydd
waethygu gyda Cymric yn colli 30 oddi cartref'
Cynhelir sesiynau hyfforddi’r clwb ar gae astro turf Lecwydd rhwng
8 a 9 bob nos Lun. Croeso i unrhyw chwaraewyr newydd.

