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DATHLWN GLOD?
Mae’r camddefnydd o alcohol wedi derbyn llawer o gyhoeddusrwydd
yn ddiweddar gydag ymddygiad yr ifanc yn ein dinasoedd yn achosi
nifer o fudiadau i gynnig mesurau amrywiol i’w atal. Wrth i ni
groesawu’r haf unwaith eto fe fydd yr holl wyliau cerddorol yn denu
ieuenctid ac yn sicr fe fydd goryfed yn rhan o’r profiad o ‘fwynhad’.
Ond peidied neb â meddwl mai nid problem Cymru yw hon chwaith.
Yn ôl Wynfford Ellis Owen, Prif Weithredwr Cyngor Cymru ar
Alcohol a Chyffuriau mae Cymry ifanc rhwng 11 a 15 mlwydd oed yn
fwy tebygol o gamddefnyddio alcohol na phlant unrhyw wlad arall yn
Ewrop! Ychwanegodd y bydd chwarter plant Cymru wedi meddwi o
leiaf ddwywaith erbyn eu bod yn 13 oed. Er i nifer gredu mai rhan o
brofiadau diniwed llencyndod yw hyn, yn aml mae yna bris drud i’w
dalu. “Mae dros fil o bobol yn marw yng Nghymru bob blwyddyn o
ganlyniad i broblemau iechyd sy’n ymwneud ag alcohol.” meddai
Wynfford.
Gyda Steddfod yr Urdd ar y trothwy a’r miloedd yn heidio i’r
brifddinas gall yr hwyl droi’n hunllef i nifer cynyddol o bobol ifanc.
Os oes unrhyw un yn credu na fydd canran nid ansylweddol o
ieuenctid Cymru fach yn profi alcohol am y tro cyntaf yn ystod
wythnos y Steddfod maent wedi plannu eu pennau’n ddwfn ym mwd y
Bae.
Yn wir, gellir dadlau fod y cyfle i gamddefnyddio alcohol gymaint
yn fwy mewn eisteddfodau na mewn gwyliau cerddorol eraill. Mae yna
isddiwylliant, sy’n aml yn cael ei feithrin gan y cyfryngau, yn arbennig
gan holwyr y tu ôl i’r llwyfan ar ôl cystadlaethau, sy’n cyplysu ennill,
neu golli gyda’r angen i ‘ddathlu’ buddugoliaeth neu i foddi gofidiau!
Oes modd dathlu llwyddiant heb feddwi’n dwll ar y ffordd adref
tybed?
Mae yna gyfrifoldeb ar i bawb fabwysiadu agwedd llawer mwy
cyfrifol tuag at yfed yn gyffredinol gan geisio creu’r cysyniad fod
ymddygiad anghymdeithasol oherwydd y camddefnydd o alcohol yr un
mor annerbyniol bellach â thanio sigarét mewn man cyhoeddus.
Mwynhewch y profiad a’r wledd sydd o’ch blaenau yn ystod yr Ŵyl
a gwnewch yn siŵr na fydd eich arhosiad byr yn y brifddinas yn
cynnwys oriau maith yn adran yr A&E neu waeth…*

Rhif 336

Lansio Cyfres Darllen Difyr

Yn ddiweddar, fe lawnsiwyd chwe llyfr a gynhyrchwyd gan gwmni
Awen yn Ysgol Creigiau. Fe gafodd dosbarth ail iaith Ms Julie Elliot y
cyfle cyntaf i weld a darllen y llyfrau a chyfarfod arlunydd y gyfres,
Ms Gillian F. Roberts, sydd yn byw yn lleol i'r ysgol. Fe gafodd y plant
fodd i fyw wrth darllen y llyfrau a holi'r artist.
Datblygwyd y gyfres ar gyfer plant ail iaith rhwng saith a naw oed. Y
mae'r llyfrau'n lliwgar, cyfoes a bywiog, yn hawdd eu darllen a'u

deall, ac ar yr un pryd, yn adolygu a chryfhau iaith y plant.
Fe fydd Awen yn rhyddhau chwech llyfr ffeithiol, Cyfres Dysgu
Difyr, yn y dyfodol agos.

CROESO, CROESO, CROESO I'R BYD!
Dyma Delyth Angharad,
Tesni Sian a Lili Catrin, tair
merch fach i SarahJane a
Mark a chwiorydd i Gwen
Teleri. Llongyfarchiadau
mawr!
Mae SarahJane yn gweithio
i Gyngor y Celfyddydau ac fe
gafodd ei chydweithwraig
Eluned Wigley efeilliaid yr un
pryd! Oes yna rhywbeth yn y
te?

*Mae oddeutu 40% o gleifion a welir yn adran ddamweiniau ysbyty
yno oherwydd y gorddefnydd o alcohol. Rhwng hanner nos a 5 y bore
mae’r rhif yn codi 70%.

Ailgreu’r Pasiant

Pasiant Cenedlaethol Cymru 1909 – y Dyn tu ôl i’r Pasiant
Darlith gan Yr Athro Hywel Teifi Edwards am 6pm, 7 Mai.
Y Ganolfan Addysg, Castell Caerdydd. Tocynnau: £6.50
Pasiant Hanesyddol Dydd Sadwrn 16 Mai 11am – 5pm
I ddathlu canmlwyddiant Pasiant 1909, a chyda help disgyblion
ysgolion lleol, bydd fersiwn arbennig o’r digwyddiad hwn yn cael ei
lwyfannu. Byddwch yn barod am berfformiadau dramatig,
ymddangosiadau gan ffigyrau 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
Llinell Archebu: 029 2087 8100

www.castellcaerdydd.com
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Golygydd y rhifyn hwn:
Cen Williams
Golygydd y rhifyn nesaf:
Llio Penri
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer
rhifyn Mehefin 2009
erbyn 22 Mai 2009 at:
llio@penri.com
7 Alexandra Road,
Treganna, Caerdydd. CF5 1NS
Ffôn: 029 20631321
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.

YSGOL GYFUN
GLANTAF
Ymfalchïo mewn Llwyddiannau
Llongyfarchion i Sophie Hughes ac Edmund
Charles o Flwyddyn 13 am ennill rownd
rhanbarthol Cystadleuaeth Ddadlau Prifysgol
Rhydychen i ysgolion. Byddant yn cystadlu
yn y rownd derfynol yn hwyrach yn y
flwyddyn. Rhoddwyd clod uchel i ddau dîm
arall o’r ysgol  Rhys Penry Williams a
Steffan James o flwyddyn 13 a Carwyn
Graves a Sam LepetzRobic o flwyddyn 11.
Prifysgol Caergrawnt
Ymfalchïwn yn
llwyddiant Sophie Hughes yn ennill lle I
astudio Meddygaeth yno.
Llongyfarchiadau i Gareth Llewellyn ar
ennill ysgoloriaeth “Aussie Rules Football” i
astudio Sŵoleg ym Mhrifysgol Abertawe.
Britain’s Got Talent … and Glantaf too!!
Llongyfarchion i Nia Batten o flwyddyn 12 ar
gyrraedd un o rowndiau terfynol y rhaglen
boblogaidd hon..Bydd Nia yn dawnsio gyda
grŵp o Ysgol Ddawns Debbie Chapman yma
yng Nghaerdydd.
Trawsgwlad. Enillodd Gwenno Brown
gystadleuaeth trawsgwlad ysgolion Cymru yn
ddiweddar. Pob lwc iddi nawr wrth iddi
gynrychioli ei gwlad yng nghystadleuaeth
Prydain Fawr gan redeg yn erbyn merched o
Loegr, yr Alban ac Iwerddon ddiwedd mis
Mawrth.
Amy McGlinchy a Sweeney Todd.
Roedd Amy yn amlwg iawn ar lwyfan Gŵyl
Glantaf eleni ac fe gymerodd un o’r prif
rannau yn sioe'r ysgol Byd islaw’r Bont.
Bydd cynulleidfa ehangach yn clywed ei llais
hyfryd yn fuan gan ei bod wedi ennill lle prin
yng nghorws y sioe gerdd Sweeney Todd a
berfformir gan Gwmni Opera Cymru ym mis
Mai. Mae’r tocynnau'N gwerthu’n gyflym!
Rygbi 1
Llongyfarchiadau i Lauren Quick blwyddyn
12 ar ennill cytundeb i chwarae gyda thîm
rygbi cynghrair y Celtic Crusaders.
Rygbi 2
Ymfalchïwn fel ysgol ym mherfformiadau
Jamie Roberts sy’n rhan o dîm llwyddiannus
Cymru eleni.
Rygbi 3
Roedd un o gynddisgyblion yr ysgol Tom
Isaacs yn aelod blaenllaw o dîm saith bob
ochr Cymru a enillodd bencampwriaeth y byd
yn Dubai yn ddiweddar.
Mae Jamie a Tom yn ysbrydoliaeth i
chwaraewyr iau yr ysgol, yn enwedig gan eu

ISSN 13627546
bod mor fodlon cynnal cyfweliadau mewn
Cymraeg mor raenus.
Addysg Gymraeg ar y brig.
Lefel A 2008
Canlyniadau Ysgol Glantaf oedd y gorau yng
Nghaerdydd. Safle 114 o blith 3565 o
ysgolion uwchradd Cymru a Lloegr (gan
gynnwys ysgolion gramadeg ac unrhyw).
Ffynhonell Sunday Times Parent Power.
Gŵyl Glantaf
Traddodiad blynyddol er ychydig yn wahanol
eleni gan fy mod yn y chweched dosbarth.
Roedd llwyddiant yr Ŵyl yn ein dwylo ni.
Roedd yr ymarferion yn fwy dwys a’r
pwysau i lwyddo yn sylweddol.
Wedi mis o baratoi caled fe ddaeth y diwrnod
mawr. Ar fore oer o Fawrth aeth mil dau gant
o blant llawn cyffro i brif neuadd Gerddi
Soffia. Roedd y neuadd yn fôr o bedwar lliw
Coch, Melyn, Gwyrdd a Glas. Welais i erioed
bedwar lliw mor gystadleuol â’r pedwar hwn.
Roedd pawb yn eistedd gyda’i lys yn barod
am y cystadlu. Er bod y gynulleidfa yn araf i
ymateb i gystadlaethau cynta’r dydd doedd hi
fawr o dro cyn i’r awyrgylch gystadleuol dra
arglwyddiaethu yn y neuadd unwaith eto.
Caneuon Ffrangeg, corau chwibanu,
offerynnau creadigol, unawdau lleisiol, ac
offerynnol i enwi dim ond ychydig o’r arlwy
lanwodd y llwyfan yn ystod y dydd.
Cystadleuaeth gynta’r pnawn oedd y Côr
Iau. Cyfieithiad o “Bare Necessities” gyda’r
band yn cyfeilio oedd y “darn prawf”.Roedd
y neuadd yn llawn dawnsio ac asbri cyn
tawelu ar gyfer y Cadeirio. Yn ôl y beirniad,
Ceri Elen, roedd pump yn deilwng o’r Gadair
ond y Dewin Dwl aeth â hi; Neu fel ma pawb
yn ei hadnabod, Sioned Treharne. Canodd y
ffanfferwyr ac fe gododd pawb i’w traed i
gymeradwyo Sioned yr holl ffordd i’r
llwyfan. Eiliad arbennig ymhlith llawer yn
ystod y dydd. Un o’r rhai gyrchodd Sioned i’r
llwyfan oedd Ffion Evans a wobrwywyd ei
hun maes o law gyda’r Fedal Ddrama.
Yna ar ôl hir ddisgwyl daeth cystadleuaeth
mwya digri’r dydd, “Sêr yn eu
ll yga i d” . Dyn war ed wyd Onl y Me n
Aloud,John Lennon a Britney Spears a chriw
rhyfedd a’u fersiwn arbennig o “Haleliwia”
a’r dorf ar eu traed ar ôl bob cystadleuydd.
Cydradd gynta rhwng Only Men Alod a
Britney Spears oedd hi.
Yna carlamu at y gystadleuaeth ola, y
gystadleuaeth fedrai newid pob dim, gyda’r
enillwyr yn cael 150 o bwyntiau. Roed pob
llys angen ennill hon. Cystadleuaeth Côr
Llys. Canodd Dyfrig, Dewi, Illtud a Teilo yn
ar ôl y llall. Yr anthem “Yma o hyd” lanwodd
y neuadd ag emosiwn a sain anghredadwy.
Ond dim ond un enillydd oedd i fod. Dyfrig a
Dewi yn gydradd drydydd, Teilo yn ail. A’r
enillydd? Llys Illtud wrth gwrs!! A phwy
enillodd yr Ŵyl?? Neb llai nag Illtud. Fy llys
i, pencampwyr 2009. Tan flwyddyn nesa…
Marged Siôn Bl 12

Llongyfarchiadau i Arthur a Ros
Bowen, Rhiwbeina ar ddathlu eu Priodas
Aur yn ddiweddar.
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LANSIAD AIL RAN
HUNANGOFIANT
MEIC STEVENS
Yn gyfansoddwr, canwr a pherfformiwr
unigryw, mae’r cerddor Meic Stevens yn enw
ac yn wyneb cyfarwydd i lawer yng
Nghymru. Ac fel un o fawrion byd
cerddoriaeth cyfoes y genedl, mae’r canwr
hefyd yn adnabyddus am ei fywyd lliwgar
oddi ar y llwyfan.
Wedi
cofnodi
dechrau ei yrfa
rhwng dau glawr
yn
y
g yfr ol
Hunangofiant
y
Brawd
Houdini
(sydd bellach yn ôl
mewn print) yn
2003, ddiwedd y
mis fe gyhoeddir yr
ail sef Y Crwydryn
a Mi gan y Lolfa
(£9.95).
Ymunwn â Meic
wrth iddo ddianc i Lydaw ar ddechrau’r 70au.
Wrth iddo grwydro o un ŵyl i’r llall ac o un
sesiwn feddw i’r llall, fe ddown i wybod
mwy am y digwyddiadau a’r profiadau a
ysgogodd y swynwr o Solfach i ysgrifennu
rhai o’i ganeuon enwocaf.
Mae’r gyfrol yn ei ddilyn drwy ei gyfnod
yn Llydaw ac wrth iddo ddychwelyd i Ogledd
Cymru cyn dianc unwaith eto i Gaerdydd gan
fyw bywyd bohemaidd ymhlith actorion a
chyfryngis y brifddinas.
Meddai Lefi Gruffudd o’r Lolfa, “Dyma
barti o gyfrol sy’n dilyn helyntion cyfnod
mwya gwyllt a chynhyrchiol Meic Stevens,
a’r cyfnod y daeth i gael ei gydnabod yn ei
famwlad fel un o arwyr pennaf canu
poblogaidd Cymraeg.”

Arddangosfa
‘Wythnos yn y Ddinas’
Fe fydd casgliad o waith Becky Davies,
‘Wythnos yn y Ddinas’, yn cael ei arddangos
yng nghyntedd Canolfan Addysg Gydol Oes
Garth Olwg o 18/05/09  06/06/09. Mae’r
gwaith yn uno delweddau hiraethus a lliwgar
o’i phlentyndod gyda saith safle sydd nawr
yn rhan o’i bywyd dyddiol yng Nghaerdydd.
Addysgwyd Becky yn ysgolion Garth Olwg a
Rhydfelen cyn graddio o Goleg Brenhinol
Cerdd & Drama Cymru yn 2007 gyda BA
(Anrhydedd Dosbarth Cyntaf) mewn
Cynllunio Theatr. Enillodd Wobr Goffa
Cynllunio’r Arglwydd Williams a dewiswyd
hi ar gyfer Cynllun Datblygu Artistiaid
Newydd Theatr Sherman Cymru.
Ers
graddio bu’n cynllunio’n gyson ar gyfer
theatr, yn cynnwys Opera Cenedlaethol
Cymru, Theatr Iolo, Theatr Spectacle, Drama
Dâr, Cwmni Bro Taf a Chwmni 3D. Yn
ogystal â chynllunio, mae Becky’n gweithio
fel darlunydd, gwneuthurwr modelau, artist
safle a pherfformio.

Heather Jones
yn dathlu!
Llongyfarchiadau i’r gantores adnabyddus ar
dderbyn gwobr Cyfraniad Oes BBC Cymru ar
ôl gyrfa o dros ddeugain mlynedd o ganu.
Dechreuodd Heather ganu tra roedd hi’n
ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Cathays a
dysgodd Gymraeg yno ac yn Aelwyd yr
Urdd. Cyhoeddwyd ei hunangofiant,
‘Gwrando ar Fy Nghân’, yn 2007 ble mae’n
adrodd peth o hanes ei bywyd llawn a
diddorol. Fe fydd Heather yn dathlu ei phen
blwydd yn drigain oed cyn bo hir ond does
ganddi ddim bwriad i roi’r gorau i’r canu.
Pen blwydd hapus Heather a diolch am
swyno cymaint o bobl hefo dy lais a’th
ganeuon.

Mae’n anodd
weithiau
Yn ôl ystadegau diweddar, mae’r oed y mae
person ifanc yn “dod allan” gan ddatgan ei
fod/ei bod yn hoyw wedi gostwng ryw ddeng
mlynedd. Canol yr arddegau i’r arddegau
hwyr yw’r oed cyfartaledd bellach, nid yr
ugeiniau, a’r ysgol nid coleg neu waith yw’r
byd y mae’r person yn troi ynddo. Dyna
brofiad Ems, bachgen ysgol 14 oed, yn nofel
newydd Ioan Kidd, Mae’n anodd weithiau, yn
y gyfres Whap! a gyhoeddir gan Wasg
Gomer.
Drwy lygaid y prif gymeriad Angharad, neu
Anji, yr adroddir y stori ac Ems yw ei ffrind
gorau. Mae hi’n meddwl y byd ohono ef ac
yntau’n ymddiried yn llwyr ynddi hi. Dyna
pam y dywedodd wrthi un diwrnod,
“Anji, mae ‘da fi rwbeth i ‘weud wrthot ti,
rhwbeth pwysig, rhwbeth alle newid popeth
rhynton ni… Anji, fi’n hoyw! Hoyw as hell.”
Tybed beth fydd ymateb Angharad ac a fydd
ei pherthynas ag Ems yn newid?
Trafodir nifer o themâu cyfoes yn y nofel :
perthynas pobl â’i gilydd, torpriodas,
rhywioldeb, bygythiadau, ffyddlondeb,
ffugio. Mae’n ymwneud â’r dwys a’r doniol a
thrwy’r cyfan daw’r darllenydd i adnabod
merch annibynnol ei hysbryd wrth iddi hithau
ddod i adnabod ei hunan.
Brodor o Gwm Afan yw Ioan Kidd ac er ei
fod yn byw yng Nghaerdydd ers 30 mlynedd,
yn ôl i’w fro enedigol yr aeth i leoli Mae’n
Anodd Weithiau. Mae blas tafodiaith
gorllewin Morgannwg ar y ddeialog a dinas
Abertawe a’r ardal yn cael lle yn y
nofel. Mae Ioan yn gynathro uwchradd a
bu’n newyddiadurwr gyda’r BBC Cymru am
nifer fawr o flynyddoedd. Bu’n olygydd
Ffeil, rhaglen newyddion i blant a phobl ifanc
am 11 mlynedd cyn troi at weithio’n
llawrydd.
Meddai Ioan “Nofel onest, ddilol a hollol
berthnasol i arddegwyr yw Mae’n Anodd
Weithiau, ond mae ynddi negeseuon i bobl o
bob oed.”
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Sioned yn arwain!
Llwyddodd dau gôr o Gaerdydd, sef
Côrdydd, dan arweiniad Sioned James a Chôr
Bechgyn Bro Taf, dan arweiniad Owen Saer i
gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ‘Côr
Cymru 2009’, a ddarlledwyd ar S4C yn
ddiweddar.
Llongyfarchiadau i Sioned James ar
dderbyn gwobr arweinydd gorau’r
gystadleuaeth ac i’r ddau gôr am
berfformiadau hynod o raenus.

Job Trac Cymru yn
ennill gwobr Busnes
Dwyieithog
Llwyddiant i Job Trac Cymru, Arbenigwyr
Recriwtio Siaradwyr Cymraeg wrth ennill
gwobr Busnes Dwyieithog y Flwyddyn
unwaith eto eleni yng Nghystadleuaeth
Wobrwyo Busnesau Rhondda Cynon Taf.
Wrth ddatgelu enw'r enillydd, dywedodd
Lowri ap Robert, Bwrdd Yr Iaith Gymraeg
fod “llwyddiant Job Trac Cymru, fel yr unig
gwmni sy’n arbenigo mewn recriwtio iaith
Gymraeg, yn dyst i’r ffaith bod y Gymraeg
yn gynyddol amlwg ym maes busnes”
Drwy wrando’n barhaol ar anghenion
cwsmeriaid mae Job Trac Cymru yn addasu
ac ymestyn ei gwasanaethau gan gynnig
asesiad a hyfforddiant dwyieithog yn y
gweithle.
Ffurfiwyd Job Trac Cymru gan y
Gyfarwyddwraig, Tracey Williams yn dilyn
nifer o flynyddoedd yn gweithio yn y maes
Adnoddau Dynol.
Darganfuwyd fod yr
angen arbenigol am wasanaeth recriwtio i
swyddi ble mae’r Gymraeg yn cael ei
hystyried yn ddelfrydol neu yn angenrheidiol.
Yn dilyn hyn targedwyd rhai sectorau
penodol a gyda’r ymateb cadarnhaol gan
gleientiaid, cafodd y gwasanaeth ei lansio fel
Job Trac Cymru yn Ionawr 2005.
Yn ogystal â chynnig gwasanaeth recriwtio,
mae Job Trac Cymru yn cyflenwi staff
Cymraeg safonol, dros dro ym mhob rhan o
Gymru, ac yn cynnig gwasanaeth hysbysebu
rhyngweithiol, “SafleSwyddi.com”
Am fwy o wybodaeth mae croeso i gysylltu
â ni ar 01443 843800, ebostio
helena@jobtraccymru.co.uk neu ymweld â’n
wefan www.jobtraccymru.co.uk.

… Dros yr afon
Bellach mae’r ddau frawd a’r chwaraewyr
rygbi Nicky a Jamie Robinson wedi hel eu
pac ac anelu am borfeydd gwelltog ymhell o
Barc yr Arfau. Tra bo Nicky bellach wedi
ymuno â Chlwb Rygbi Caerloyw mae Jamie
wedi mynd ymhellach gan ymuno â Chlwb
Rygbi Toulon yn Ffrainc. Pob lwc i’r ddau.
Mae hyn yn atgoffa rhywun am y
chwaraewr rygbi o Ffrainc oedd yn gwisgo
trowsus oedd yn ‘Toulon’ a ‘Toulouse’.
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Noddwyr
Cystadleuaeth
y Goron

Ysgol Pencae

Cronfa Goffa Gwyn Daniel fydd yn noddi
cystadleuaeth y goron yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd eleni. Mae
ymddiriedolwyr yr elusen yn cyflwyno’r
rhodd er coffâd hefyd am y diweddar
Iorwerth Morgan a oedd yn hyrwyddwr brwd
i bopeth y safai Gwyn Daniel drosto o blaid
cenedl y Cymry, ei haddysg a’i diwylliant.
Fe fuodd, fel yntau, yn Ysgrifennydd
Cyffredinol i Undeb Cenedlaethol Athrawon
Cymru.
Gweithiodd Iorwerth yn ddygn
ynglŷn â sefydlu’r gronfa goffa ac roedd yn
un o’r ymddiriedolwyr hyd ddiwedd ei oes.
Ers cofrestru’r gronfa yn elusen – Rhif
508303 – ym 1965, mae cenedlaethau o
ymddiriedolwyr wedi manteisio ar gyfleoedd
i hyrwyddo addysg, dysg ac ymchwil trwy
gyfrwng y Gymraeg a rhoi cefnogaeth i
fudiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg ym
mhob rhyw fodd. Dim ond felly gallai hi fod
â rhai o hoelion wyth twf addysg Gymraeg
wedi bod ynglŷn â hi – cewri ac arloeswyr
megis Penri Treharne, G. Elwyn Richards,
Ysgol Gymraeg y Barri, Gerallt Cadifor
Jones, Maesteg a Moelwyn Daniel Preece.
Ymatebodd gwahanol gylchoedd o
ymddiriedolwyr i anghenion eisteddfodau
cenedlaethol ac ambell un leol ar draws y
blynyddoedd, a chyfrannu at gyrff dysgu ail
iaith a phapurau bro. Hwb arbennig fu cael
cyfrannu at ymsefydlu cylchoedd meithrin
Cymraeg ar hyd a lled Cymru, ac yn enwedig
rhai a fentrodd yn rhai o gylchoedd mwy
difreintiedig y wlad a’i phrifddinas. Fe fydd
y to presennol o ymddiriedolwyr yn sicr o
barhau i fanteisio ar gyfleoedd i weithredu’n
gatalydd pan fo sefyllfaoedd tebyg yn codi.
Os hoffech dderbyn gwybodaeth bellach am
y gronfa a’i gweithgaredd, mae croeso i chi
gysylltu â Huw Roberts, 75 Heol yr Orsaf,
Llanisien, Caerdydd. Cf14 5UU.
Ffôn:
20766283

Gorffen y Stori
Fe fydd Cyngor Cymru ar Alcohol a
Chyffuriau Eraill yn lansio cystadleuaeth
arbennig yn ystod Eisteddfod yr Urdd eleni.
Mae’r gystadleuaeth ar ffurf pedwar cartwn
strip yn ymwneud â’r camddefnydd o alcohol
a chyffuriau eraill yn ein bywydau. Fe
wahoddir cystadleuwyr o bob oed i orffen y
stori mewn gair a llun a gyrru’r cardiau post
yn ôl. Fe fydd cyfle hefyd ichi dderbyn y
cardiau post yn Sioe Llanelwedd, yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ac ar y wê. Mae yna
nifer o wobrau hael i’w hennill yn cynnwys
tocynnau i gêm rygbi ryngwladol, tocynnau i
sioe yng Nghanolfan y Mileniwm a gwyliau
yng Nghanolfan yr Urdd.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Brif
Swyddfa, 58 Heol Richmond, Caerdydd
CF24 3AT www.cyngorcymru.org.uk

Y Faner Werdd
Dathlon ni ddiwrnod olaf tymor y Gwanwyn
gyda chydnabyddiaeth ein bod wedi llwyddo
i dderbyn y Faner Werdd. Cynhalion ni bob
math o weithgareddau yn ystod ein hwythnos
Eco er mwyn sicrhau pen llanw llwyddiannus
i flynyddoedd o weithgareddau ecogyfeillgar.
Ardderchog yn wir!

Dangoswch Gerdyn Coch i Hiliaeth
Llwyddodd Mared Browning hefyd i ennill
gwobr am ysgrifennu barddoniaeth ar gyfer y
gystadleuaeth hon. Aeth deg disgybl o
flwyddyn 6 i’r seremoni wobrwyo yn
Stadiwm y Mileniwm er mwyn derbyn
cydnabyddiaeth am ei dawn ysgrifennu
arbennig.

Ysgol Iach
Llongyfarchiadau i bawb yn yr ysgol ar
lwyddo i gael cydnabyddiaeth o gam cyntaf y
fenter Ysgolion Iach. Ymlaen â ni am yr ail
gam rŵan.

CRhAP
Mae pob math o weithgareddau’n cael eu
cynnal er mwyn codi cyfansymiau
anrhydeddus i goffrau’r ysgol. Cynhaliwyd
noson lwyddiannus iawn yn ddiweddar yn
Athrofa Llandaf, gyda’r grŵp SWS (grŵp o
rieni Pencae) yn diddanu’r gynulleidfa.
Diolch am eich cefnogaeth barhaol.

Cystadlu a pherfformio
Rydyn ni wedi bod yn ymwneud â phob math
o gystadlaethau a pherfformiadau o ganu,
llefaru, dawnsio a choginio yn Eisteddfod yr
Urdd; dawnsio ar lwyfan theatr fel rhan o
Ŵyl Ddawns Caerdydd a’r Fro; cymryd rhan
yn y Cwis Llyfrau a Chwis y Ffordd Fawr; i
gydweithio gyda’r arlunydd Anthony Evans
er mwyn creu cefndir i’r rhaglen deledu
newydd i blant “Un Tro”. Pob dymuniad da
i’r Gân Actol yn y gystadleuaeth ar lwyfan
Canolfan y Mileniwm yn ystod Eisteddfod yr
Urdd a hefyd i dîm cwis y Ffordd Fawr sydd
wedi cyrraedd y rownd derfynol ym mis Mai.

Ymddeol
Pob dymuniad da i Mrs Siw Hughes a
ymddeolodd ddiwedd y tymor hwn.
Gweithiodd Siw yn yr ysgol ers nifer fawr o
flynyddoedd ac wedi ein cynorthwyo mewn
pob math o weithgareddau celf, crefft a
choginio i fod yn fwyaf blaenllaw. Diolch
Siw, a mwynha’r seibiant haeddiannol.

Gŵyl Heddwch Caerdydd a’r Fro
Llongyfarchiadau i Nel Williams, Gruffydd
McVeigh, Siân Jones a Keti Aspden ar
lwyddo i gael gwobrau yn y gystadleuaeth
hon. Aethon nhw i Ganolfan Ddinesig Y
Barri er mwyn derbyn gwobr am ysgrifennu
barddoniaeth ar y thema ‘Sŵn Heddwch’.

Ymgynghorydd
Ariannol Annibynnol

Rygbi, pêldroed a phêlrwyd
Cymrodd nifer o dimoedd yr ysgol ran mewn
amryw dwrnament a chystadlaethau’n
ddiweddar. Llongyfarchiadau i’r tîm pêl
droed pump bob ochr ar ddod yn drydydd yn
nhwrnament Rotari Llandaf a thrydydd yn
nhwrnament Ysgol y Gadeirlan.
Diogelwch y Ffordd
Cafodd pob disgybl y cyfle i gymryd rhan
mewn arolwg cyflymder trafnidiaeth yn
teithio ar Heol Llantrisant. Wynebau hapus a
gafwyd gan fwyaf ar y peiriant gan fod bron
pob cerbyd yn teithio ar gyflymder llai na 30
milltir yr awr.

Jonathan Richards,
MBA; BSc.(Hons.)

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
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Ysgol Gymareg
Pwll Coch

Ysgol Gyfun
Plasmawr

Ser bl.6 – Carped coch yn Llundain
Wel am ddiwrnod
bythgofiadwy i blant
blwyddyn 6 wrth iddynt fynd i Sinema yr
Odeon yn Leicester Square, Llundain ar gyfer
seremoni wobrwyo ’First Light Movies’.
Cafodd ein ffilm ‘Skool Daze’ ei enwebu yn
y categori ffilm gorau gan blant o dan 12.
Gwisgodd y plant eu ffrogiau crand a’u
siwtiau smart ac roedd y carped coch yn
barod ar eu cyfer. Mwynhaodd y plant weld
enwogion megis Sienna Miller a Michael
Sheen. Ni wnaethom ennill y wobr ond doedd
dim ots am hynny o gwbl oherwydd cawsant
ddiwrnod bythgofiadwy yn Llundain. Fe
gawsant eu cyfweld ar ‘Ffeil’, ‘Wedi 3’,
’Wales Today’, Radio Cymru a Radio
Wales!!
Mae’r ffilm am ferch sy’n cwympo i gysgu
mewn gwers hanes ac yn breuddwydio am yr
Oes Victoria. Y plant greodd yr animeiddio
gyda help y cwmni Cinetig. Y plant hefyd
oe d d yr a ct or i on
on d r oed d
perfformiadau campus gan Miss Roberts a
Miss Evans hefyd!! Bydd y ffilm yn cael ei
ddefnyddio yn Oriel yr Amgueddfa Sain
Ffagan. Diwrnod cyffrous iawn i Miss
Roberts ar ddiwedd ei chyfnod gyda ni ym
Mhwll Coch. Hoffwn ddiolch i Mrs Jane
HubbardSmith, Gerald Conn a phawb yn
Cinetig am eu gwaith a’u cefnogaeth.

Trafod gwleidyddiaeth…
Yr amgylchedd, arian sengl a’r
wasgfa ariannol oedd y pynciau llosg
a drafodwyd gan Eluned Morgan AS
Ewropeaidd ar ei hymweliad â’r
Ysgol ym mis Mawrth. Roedd yr
ymweliad yn cydfynd ag wythnos o
weithgareddau â naws ryngwladol
g yd a ’ r n o d o h yb u e t h os
rhyngwladol o fewn yr Ysgol.
Treuliodd Eluned Morgan awr yng
nghwmni’r chweched dosbarth.
Gwelir Eluned Morgan a rhai
aelodau o’r chweched dosbarth yn y
llun ar y dde.

Eisteddfod Ysgol
Ar Fawrth yr ail cynhaliwyd Eisteddfod yr
ysgol. Agorwyd yr Eisteddfod gyda detholiad
o ganeuon gan blant y derbyn a’r feithrin.
Roedd cystadlu brwd ym mhob cystadleuaeth
gyda Nia Elin yn beirniadu’r cerdd a Wil
Morgan yn beirniadu’r llefaru. Diolch am
eich gwaith caled.
Eisteddfod Sir
Cawsom lwyddiant yn yr Eisteddfod Sir eleni
wrth i Lili Fletcher ddod yn gyntaf yng
ngystadleuaeth llefaru i blant blwyddyn 5 a 6
ac Alaw Davies yn yr alaw werin. Fe fyddant
nawr yn mynd trwyddo i’r Eisteddfod
Genedlaethol yng Nghaerdydd. Cawsom
berfformiad ardderchog gan Lleucu Parri yn y
gystadleuaeth chwythbrennau, ac yn yr
ymgom (Jac Ifan Edwards, Erwan Hughes,
Tomos Ifan ac Evan Musgrave) Daeth y ddau
yn ail, ardderchog wir!!
Eisteddfod dawnsio disgo
Perfformiodd ein tîm dawnsio disgo yn wych
yn yr Eisteddfod Dawns a gynhaliwyd yn
Ysgol Gyfun Glantaf. Roedd pawb yn
ffantastig. Diolch yn fawr i Mrs James, Miss
Evans, Mrs Morgan, Miss Sioned Evans a
Miss Mari Grug am eu hyfforddi mor dda.
Y tîm : Alys Bevan, Lily Conway, Alaw
Davies, Esther Jenkins, Gemma Lock, Beca
Morrell, Lili Nefydd, Alfi SylvesterBond,
Anna Williams a Sophie Williams.
Eisteddfod Celf a Chrefft
Cawsom lwyddiant ysgubol yn yr Eisteddfod
Celf a Chrefft. Ni oedd yr ysgol gyda’r
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Cyrhaeddodd yr wythnos Ryngwladol
benllanw ar ddydd Gwener 27ain gyda’r
holl staff yn rhoi heibio siwt a thei a phob
ffurfioldeb am y dydd ac yn gwisgo yn
hytrach yng ngwisg gwlad o’u dewis. Isod
gwelir yr adran Gymraeg yn mynd i hwyl y
digwyddiad … pa wlad tybed?
Taith Amsterdam
Cafodd yr Adran Addysg Grefyddol drip
llwyddiannus tu hwnt i Amsterdam. Mewn
cwta 4 dydd, gwibiodd 45 o ddisgyblion a 6
aelod o staff o amgylch y ddinas yn profi’r
bensaernïaeth, ymweld â thy Anne Frank ac
Amgueddfa Van Gogh, Ffatri gaws a
chlogs, yn ogystal â pharc gweithgareddau
dŵr.

mwyaf o wobrau  14 i gyd!! Yn mynd
trwyddo i’r Eisteddfod Genedlaethol mae
Dyfan Goode (argraffu bl.3/4), Deio Hughes
(gwaith creadigol 2D bl.3/4), Miri Hughes
(3D tecstiliau), Noa Nisien (pyped bl.2 ac
iau) a Tomos Wilshaw (argraffu bl.3/4) wedi
iddynt dderbyn y wobr gyntaf yn eu
categoriau. Gweler eu lluniau a’u gwaith ar
ein gwefan.
Diwrnod Rhyngwladol y llyfr
Dathlwyd y diwrnod arbennig hwn mewn
steil ym Mhwll Coch wrth i’r plant a’r
athrawon wisgo fel eu hoff gymeriad o lyfr.
Cafwyd hwyl a sbri. Cafodd y plant
amrywiaeth o weithgareddau yn ymwneud â
llyfrau yn ystod y dydd. Cynhaliwyd Ffair
Llyfrau yn y Feithrin gyda chymorth Siop
‘Caban’ a gwerthwyd nifer fawr o lyfrau.
Diolch i Mrs Cole am drefnu. Yn ogystal â
hyn daeth nifer o ffrindiau a rhieni’r ysgol i
ddarllen stori i’r plant. Y rhain oedd Mrs
Gillian Pike, Mrs Anwen Carlisle, Ms. Sarah
McGaughey, Mr John Pierce Jones, Dr
Goodfellow, Mr Huw Garmon, Mr Matthew
Evans, Mr Aled Richards, Mr Hywel Jones,
Parch. Evan Morgan, Mr Geraint Morgan,
Ireen Hughes, Mr Jonathon Nefydd, Mrs
Gwen Emyr, Mr Wyre Davies, Mr Alun
Llwyd a Mrs Glenys Llywelyn. Diolch o
galon am ddod i fewn atom  fe fwynhaodd y
plant yn fawr iawn!! Diolch hefyd i Miss
Hughes am drefnu’r achlysur.

Ymwelwyr
Mae mis Mawrth ac Ebrill wedi gweld llu o
ymwelwyr i Blasmawr o bedwar ban byd.
Ymysg yr ymwelwyr, roedd disgyblion
ysgol o Siapan. Bydd disgyblion o ysgolion
Plasmawr a Cantonian yn dychwelyd yno
yn yr haf, felly pob lwc gyda’r gwersi
Siapaneaidd!
Ers pedair blynedd bellach mae cyswllt
wedi ei sefydlu gydag Ysgol Shawnigan
Lake yng Nghanada. Eleni eu tro hwy oedd
hi i deithio i Gymru i wynebu bechgyn
Plasmawr ar y meysydd rygbi. Roedd yr
ymweliad â Phlasmawr yn ddiweddglo i
daith o Gymru ac Iwerddon a gychwynnodd
yn Belfast a Dulyn. Bydd criw rygbi
Plasmawr yn dychwelyd yno yn Hydref
2010.
Cystadleuaeth coginio'r Urdd
Cynhaliwyd rownd 3, sef rownd talaith de
Cymru, yn ddiweddar a braf yw cael
cyhoeddi enillwyr y gystadleuaeth:
O flwyddyn 79 (yn coginio  Tafelli'r Haf
a Salad Afal a Datys): 1af Eleri Burd, 2ail
Wil Jones, 3ydd Elisa Morris.
O flwyddyn 1013 (yn coginio Bruschetta
Madarch a Chig oen Cymreig gyda
Gremolata a rhubanau o lysiau wedi eu
cylch ffrio): Cydradd 1af Mathew Griffiths
a Thomas Sullivan.
Y beirniaid ar y dydd oedd Dudley
Newbury a Liz Griffiths. Bydd dau o bob
grŵp oedran yn awr yn mynd ymlaen i
gynrychioli talaith de Cymru yn rownd
derfynol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
ym Mae Caerdydd. Bydd yn cael ei gynnal
ar y bws coginio wedi ei leoli y tu allan i'r
Senedd, felly dewch yn llu i gefnogi!
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MERCHED Y
WAWR CANGEN
RADUR
www.mentercaerdydd.org
029 20 56 56 58

Hoffai'r Fenter ddiolch i Gyngor
Caerdydd am gynyddu ei gyllid blynyddol
o £35,000 i £65,000. Bydd y cyllid
ychwanegol yn mynd tuag at benodi
Swyddog Maes llawn amser fydd yn gyfrifol
am drefnu digwyddiadau i blant oedran 7  11
yn ystod y gwyliau. Byddwn yn hysbysebu'r
swydd yn fuan.
Mae Menter Caerdydd hefyd wedi sicrhau
cyllid gan y Cynulliad i benodi Swyddog
rhan amser (cytundeb blwyddyn) i weithredu
yn y maes ieuenctid.
Cynlluniau Gofal y Sulgwyn
Fe fydd 3 Cynllun Gofal yn rhedeg yn ystod
gwyliau’r Sulgwyn– 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 cysylltwch â Siwan –
siwan@mentercaerdydd.org
Gweithdai i blant yn ystod gwyliau’r Pasg
Cynhaliwyd gweithdai Coginio ac
Animeiddio poblogaidd iawn dros y Pasg,
diolch i arian nawdd gan gynllun ‘Arian i
Bawb’ y Loteri i gynnal gweithdai arbenigol
i blant blynyddoedd 4  8. Y bwriad yw
cynnal mwy o weithdai yn ystod y gwyliau i
blant Cynradd ac Uwchradd.
Clybiau Chwaraeon Newydd
Mae’r Fenter ar y cyd ag Adran Chwaraeon
yr Urdd yng Nghaerdydd yn cychwyn
Clybiau newydd chwaraeon i blant cynradd y
tymor hwn. Fe fydd y clybiau yn rhedeg am
10 wythnos. Y clybiau sy’n rhedeg yw Clwb
Tenis, Clwb Criced, Clwb Canŵio, Clwb

Rhai o blant y Cynlluniau Gofal yn yr
Hollywood Bowl yn ystod gwyliau’r Pasg.
Gymnasteg, a Chlwb Rygbi. Os hoffech fwy
o
fa n yl i on
cysylltwch
ag
angharad@mentercaerdydd.org
Menter Caerdydd ar Faes yr Eisteddfod
Cofiwch alw mewn i’n gweld ar Faes
Eisteddfod yr Urdd yn y Bae ddiwedd y mis.
Yn ogystal â gweld gwaith diweddaraf y
Fenter, fe fydd cyfle i chi gofrestru gyda
e@chlysur.
Mae’r Fenter yn brysur yn trefnu nifer o
weithgareddau ar gyfer yr wythnos gan
gynnwys perfformiad ysgolion cynradd y
ddinas ar y llwyfan perfformio,
perfformiadau gan y Clwb Clocsio a’r Clwb
Drama Bach. Fe fydd Ffwrnais yn perfformio
Melangell am dair noson yn ystod yr wythnos
hefyd.
Ffarwelio â Gwyneth
Diolch yn fawr i Gwyneth Thomas am ei
gwaith gyda’r Fenter ers dechrau 2008.
Gwyneth oedd yn gyfrifol am Gynlluniau
Gofal a gweithgareddau Meithrin y Fenter.
Mae Gwyneth wedi mynd i weithio i
Chymdeithas Osteoporosis. Pob lwc iddi yn
ei swydd newydd.
Cwis Tafarn Cymraeg
Fe fydd cwis nesaf y Fenter yn cael ei gynnal
Nos Sul, Mai 31 yn y Mochyn Du. 8pm.
Croeso i bawb

Ffwrnais Awen yn cyflwyno

Melangell

A ninnau’n wynebu’r Pasg gyda’r sôn am
wyliau a lleoedd pell ac agos lle byddai’n
aelodau yn cael egwyl fach ar ddiwedd gaeaf
go hir, cawsom gan siaradwraig y noson sôn
am le reit agos i gartrefu pob un ohonom,
ond lleoedd na wyddai fawr neb ohonom
fawr ddim am ei ddirgelion – diolch byth, a
hir y parhaed felly! Elan Griffiths o
Gasnewydd (ers dros ugain mlynedd) oedd
yn sôn wrthym am waith Ynad Heddwch  y
bobl sy’n wynebu’r rhai sy’n mynd ‘o flaen ei
gwell’. Mae yna filoedd o Ynadon yn Ne
Cymru ac y mae 95% o achosion o dor
cyfraith (ac ati) yn dod am wrandawiad
mewn Llys Ynadon. Mae’n ofynnol i bob
Ynad wirfoddoli 40 o ddyddiau’n flynyddol i
eistedd ar y Fainc, a ‘does dim tâl am y
gwaith, mae’n rhaid i bob Ynad fod dros 26
mlwydd oed cyn ymuno a’r Fainc.
Mae tua 2 filiwn a hanner o achosion yn
mynd drwy’r llysoedd
yng ngwledydd
Prydain Mae hyn oll yn gwneud i rywun
feddwl am y system fel diwydiant! ac yn peri
i rywun feddwl sut le fyddai yma heb y
gwirfoddolwyr sy’n rhoi’r gyfraith ar waith
ar lefel leol. Yn ôl Elan synnwyr cyffredin
yw’r anghenraid mwyaf a’r gallu i
ganolbwyntio ar yr achos dan sylw ac yna
meithrin y gallu i gau’r drws arno ar ddiwedd
yr eisteddiad. Tipyn o ofyn feddyliwn i.
Pwysleisiodd nad teimlad o foddhad a chai hi
o fod yn Ynad ond teimlad o fod yn rhan o
gymdeithas.
Mewn hanesyn am ddau garchar yn Ffrainc
 un yn garchar newydd sbon danlli gyda
phob math drefniadau ar gyfer gofal iechyd
ond gyda’r rheol nad oedd dim cyfathrebu
rhwng y deiliaid a'i gilydd, a bod pob
carcharor ar ei ben ei hun hyd at 15 awr y
dydd. Ar ôl i’r carchar yma ganiatáu teledu fe
ostyngwyd y galw am dawelyddion hyd at
30%. Carchar Ffrengig arall  hen adeilad
heb holl gyfleusterau’r un blaenorol ond
gyda mwy o gyswllt rhwng y carcharorion ac
yr oedd yn well gan y ‘cwsmeriaid’ yr hen
fath o garchar.
Efallai fod y geiriau ‘mynd o flaen eich
gwell’ yn fwy ystyrlon ar ôl gwrando ar Elan
Griffiths Y.H.
Mallt Anderson

Drama gerdd hudolus yn dilyn hanes Melangell
a’i ffrind Medi yn amddiffyn anifeiliad
Cwm Pennant yn erbyn y Brenin Brochwel a’i griw.
Sgript gan Geinor Styles. Cerddoriaeth gan Cwmni Drama Cymraeg i blant
Dyfan Jones a geiriau gan Tudur Dylan Jones

Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm
Cymru 27, 28 a 29 o Fai 6pm
Tocynnau £6
Ar gael o Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm
Cymru 08700 40 2000

Penwythnos Teulu yn Llangrannog
Pasg 2009
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Côr Meibion Taf

CROESAIR
Rhif 92
gan Rhian Williams

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Côr Meibion Taf yn ddiweddar lle taflwyd
cip dros ysgwydd ar flwyddyn lwyddiannus a
phrysur.
Gwahoddwyd y côr i ganu ym mhriodasau
dau aelod sef Eurfyn Lewis a briododd
Mirain Rhys yng Nghapel Soar y Mynydd ger
Tregaron a Martyn Bulman (un arall o fois
Tregaron) a briododd Lowri Wyn Gruffydd
yng Nghapel Salem Canton.
Edrychwn
ymlaen at briodas aelod arall o’r côr ym mis
Mai sef Rhun Gwynedd ap Robert fydd yn
priodi a Magda Bek o wlad Pwyl yn Eglwys
San Pedr, Y Rhath. Braf yw cael dweud fod
Magda wedi dysgu Cymraeg mewn byr o
amser a rhaid ei chanmol am safon a graen ei
Chymraeg.
Mae’r côr ar hyn o bryd yn ymarfer yn
ddiwyd ar gyfer cyngerdd ar y cyd gyda Chôr
Meibion Caron yn Nhregaron ddiwedd Mai, a
byddwn eleni eto yn cystadlu yng Nghŵyl
Fawr Aberteifi a’r Eisteddfod Genedlaethol
yn Y Bala.
Ar nodyn gwahanol fel petai hoffai’r
aelodau roi gair o ddiolch i staff bwyty
Indiaidd Seren Cymru, Parc Fictoria am y
croeso ‘twym’galon a gafwyd yn y loddest
flynyddol. Wrth rannu’r ‘popadoms’ cafwyd
cyfle i ganu ychydig o’r hen ffefrynnau
gyda’r swperwyr eraill oedd yno yn
bresennol.
Ar noson aeafol ddechrau Chwefror
cawsom groeso cynnes dros ben gan dorf
luosog Neuadd Gymunedol Llanforlais, Y
Gwŷr. Noson oedd hi i godi arian at Eglwys
Dewi Sant Gwernffrwd ac mae’n rhaid diolch
i’r chwiorydd am baratoi gwledd
dywysogaidd i’r côr ar ddiwedd y cyngerdd.
Manteisiwyd ar y cyfle am ymgom a chan
cyn dychwelyd i Gaerdydd yn nhafarn y
Crofty.
Yn ystod y Cyfarfod Blynyddol etholwyd
John Albert Evans yn Gadeirydd, Owain
Evans yn ysgrifennydd ac Andy Parker yn
Drysorydd.
Mae yna groeso cynnes i aelodau newydd
ymuno a’r Côr trwy gysylltu ar ebost i
ysgrifennydd@cormeibiontaf.co.uk neu drwy
ffonio 07817 540 660. Mae yna groeso i
aelodau newydd droi fyny yn Festri Capel Y
Tabernacl, Yr Ais ar nos Suliau am 7.30y.h ar
gyfer ymarferion. Mae llwyddiant y côr yn
dibynnu ar amynedd a gallu’r arweinydd
Robert Nicholls a’r cyfeilydd Lowri Evans.
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Atebion i:
22, Heol Cae Rhys,
Rhiwbeina, Caerdydd.
CF14 6AN
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11
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Ar Draws
1. Pabell i dyrfa yn newid sêt. (5)
4. Gwrthban i lanc mewn gwely yn Lloegr
(7)
8. ‘Iachewch y cleifion, cyfodwch y meirw,
glanhawch y ______, bwriwch allan
gythreuliaid.’ (Mathew) (13)

Arweinydd
(cyflog  gellir ei drafod)
Mae sesiynau heidiho yn galluogi rhieni/
ofalwyr i gael hwyl gyda’i gilydd wrth ddod yn
gyfarwydd â phrofiadau chwarae creadigol
drwy gyfrwng y Gymraeg.
Rydyn wedi bod yn rhedeg ers Medi 08 gyda
dwy sesiwn yn rhedeg mewn dwy ardal yng
Nghaerdydd. Gyda’r sesiynau yn tyfu bob
wythnos rydyn yn barod i ehangu a hyrwyddo
sesiynau mewn ardaloedd gwahanol yng
Nghaerdydd.
Os ydych yn mwynhau cwmni plant ac yn
barod i gael hwyl a sbri cysylltwch â

Stephanie: Rhif ffôn: 029 20655031

23

9. Agor llygaid Dai i dorth wedi briwsioni
(8)
10. Mis i gywain (4)
12. Lle i gadw Daniel mewn chwedl yn
Lloegr (6)
13 ‘Roedd gwlith y bore ar dy foch
Yn ____ arian i flodyn coch.’ (IDH) (6)
15. Cerdd yn dangos craidd dawn odli (4)
17. Torri clun sbot gyda chernod (8)
21. ‘A haul Mehefin ____ ____
Yn bwrw’i aur i’th gwpan llawn. (IDH)
(4’1,8)
22. Nid y lled sy’n creu gwisg (7)
23. ‘O! ____ heb ei faint
O! ddyfnder heb ddim rhi’ (W.W) (5)
I Lawr
1. A hwn y gwelwn y dall yn amgylchynu’r
golau cyntaf (5)
2. ‘____ gwan, paham yr ofni?
Cariad yw meddwl Duw
Cofia’i holl ddaioni (H.E.L) (5)
3. Ie! Tardis mewn trychineb (8)
4. ‘Does neb a ŵyr on Ef, y ____ mawr
Ba faint fy nghrwydro o hynny hyd yn
awr.’ (D.C) (6)
5. Gweld bwlch ym Mharadwys (4)
6. Siawns cywasgu cyfanheddle (5)
7. Pâr yn cynnwys esgid heb sawdl yn yr
ystafell ddosbarth efallai (7)
11. Uwch ein haeliau mae Taliesin y cnaf (8)
12. Diwedd hanes, anwes cellwair (7)
14. Ai o’r cyrn y daw’r pry cop? (6)
16. Diana fach yn codi llaw yn berffaith (5)
18. Pa fodd daw un i ganu hwn? (5)
19. ‘____ yw’r lleuad heno  tros fawnog
Trawsfynydd yn dringo (R.W.P) (5)
20. Cawell cryndod i’r glust.
Atebion Croesair Rhif 91
Ar draws: 1 Cadarnhaol. 6 Argoeli. 7 Dalfa. 9
Asglod. 11 Gwagle. 12 Golwg. 13 Nage. 15
Edom. 16 Gweli. 18 Modrwy. 19 Ysbyty. 22
Wyres. 23 Goleudy. 24 Ymddieithrio.
I Lawr: 1 Cegog. 2 Dieuog. 3 Reis. 4
Oblegid. 5 Cadarn im yw. 7 Drwg. 8
Anesmwyth. 10 Dodwy. 11 Gwely. 14
Gorthrwm. 16 Gwas. 17 Iselwr. 20 Ymuno.
21 Egni.
Derbyniwyd 15 ymgais a phob un yn gywir.
Danfonir y tocyn llyfr i Petra Bennett,
Rhiwbina.
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Newyddion o’r Eglwysi

Tabernacl, Caerdydd

Capel y Crwys

Eglwys Minny Street

Genedigaethau.
Llongyfarchiadau i Dafydd Williams a’r teulu
ar enedigaeth eu hail ŵyr. Rhoddodd ei ferch
Sioned achlysur dathlu i bawb pan
gyflwynodd Gwyn Llywelyn i’r byd.
Rhannwn lawenydd Verina a Hugh
Matthews wrth iddynt ddathlu genedigaeth eu
hwyres Dylan Scout, merch i Tegid a Lisa yn
Dubai.
Llongyfarchiadau hefyd i Luned a Dyfrig
Jones, Caerffili, ar enedigaeth eu plentyn
cyntaf, Hawys Elen, wyres i Siân a Denzil
John. Dyma achlysur hapus a dedwydd i’r
teulu ar ôl cyfnod anodd yn eu hanes.

Y Gorlan
Daeth cyfarfodydd Y Gorlan i ben gyda dau
gyfarfod gwerthfawr yn ystod Mis Mawrth,
Christine Jones oedd ein gwraig wadd ar y
pedwerydd a chawsom ein tywys ganddi i fyd
y ddawns Gymreig gan ganolbwytio ar
wahanol agweddau ar y diwylliant arbennig
hwn. Cyfeiriwyd at y gefnogaeth a gafodd
gan yr Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan
wrth wneud gwaith ymchwil ac roedd Cwmni
Dawns Caerdydd yn ddyledus iawn i rywun
fel Margarita Thomas am warchod a chadw
llawer o’r hen draddodiadau hyn yn fyw.
Ein Gweinidog fu’n ein hannerch ar 18
Mawrth, y cyfarfod olaf am y gaeaf hwn., ac
fe rois i ni sgwrs fuddiol ac adeiladol ar
emynau Y Parch John Roberts o Lanfwrog
ym Môn. Roedd ei allu ef a’r Parch W.Rhys
Nicholas i greu emynau ystyrlawn
a chofiadwy yn anghymarol yn yr ugeinfed
ganrif. Cynhwyswyd wyth ohonynt yn
“Caneuon Ffydd” ac o blith y rhain nodwyd
rhagoriaethau ei emyn mawr rhif 375. Fe’i
cenir fel arfer ar yr emyn dôn “Bro Aber”a’i
henwi felly i gofio am y rhai a gollwyd yn
nhrychineb Aberfan. Darllenwch a
myfyriwch ar yr emyn hwn.

Cydymdeimlo
Cofiwn yn ddiolchgar am fywyd tair o’n
haelodau a fu farw yn ystod y misoedd
diwethaf: Mrs Nita Clement (Cartref Tŷ
Coch), Mrs Mary Bonnett (Y Mynydd
Bychan) a Mrs Myra Hugh (Cyncoed).
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â
theuluoedd a chyfeillion y tair.
Priodas
Dymunwn yn dda i Dilys Morris Jones a
Michael Fegan ar eu priodas ym Minny Street
ym mis Mawrth.
Genedigaeth
Croeso cynnes iawn i Molly Elizabeth
Williams allan yn Awstralia, merch fach arall
i Yvonne a Prys, chwaer i Tomos, Megan a
Harri ac wyres i Mererid a Len (Yr Eglwys
Newydd)
Bedydd
Hyfrydwch fu tystio i nifer o fedyddiadau
dros y ddeufis diwethaf:
Rhodri Ifan Jones, mab Eirian a Richard
(Penylan) a brawd bach Owain ac Elen;
Cari Liwsi Thomas, merch Gareth ac Anna
Jane (Yr Eglwys Newydd) a chwaer fach
Iestyn;
Elis Edward Wayne, mab Rhian a Richard
(Sevenoaks) a brawd bach Tomos;
Wiliam Wynne Morris, mab Ellen a Steff
(Penylan) a brawd bach Myfi.
Gweithgarwch Cymdeithasol
Cafwyd noson arbennig ganol mis Chwefror
pan ddaeth aelodau Aelwyd y Waun Ddyfal
atom a chyflwyno cyngerdd safonol o
fwynhad pur. ‘Roedd yn braf i weld bod
cymaint o’r myfyrwyr sy’n ffyddlon i’n
hoedfaon yn aelodau o’r Côr. Cynhaliwyd ein
Cinio Gŵyl Ddewi blynyddol yng Nghlwb
Golff Llanisien gyda’r gwestai Peter Watcyn
Jones. Dr Siwan Rosser fu’n taflu cipolwg ar
ddatblygiad llenyddiaeth plant ganol mis
Mawrth a daeth tymor y Gymdeithas i ben
wrth i Geraint Lewis fynd â ni “O Ffynnon
Job i Lyfr Job”  cipolwg ar fywyd a gwaith
Ralph Vaughan Williams. Mae John Albert
Evans yn parhau i sicrhau ffitrwydd yr
aelodau wrth iddo drefnu a thywys teithiau
cerdded rheolaidd. Bu’r Cylch Darllen a
Thrafod wrthi’n tafoli llyfr diweddaraf
Geraint Vaughan Jones, Teulu Lord Bach.
Bananas!
Ceir stondin Masnach Deg wedi pob Oedfa
Gymun hwyrol ynghyd ag adeg brecwast
wedi’r Oedfa Gynnar fisol. Pythefnos
Masnach Deg oedd canolbwynt yr Oedfa
Gynnar ym mis Mawrth wrth i Dianne
Bartholomew ac Elinor Patchell gyflwyno
hanes y fanana a’r modd yr ecsploitir rhai
gweithwyr gan fasnachwyr annheg.
Cofrestrwyd Minny Street ar gyfer ymgyrch
Masnach Deg i sefydlu record fydeang am y
nifer mwyaf o fananas Masnach Deg i’w

Swydd Newydd.
Dymunwn yn dda i Lowri Gruffydd ar ei
phenodiad i swydd pennaeth adran Ffrangeg
yn Ysgol Glantaf.
Ymweliad Eglwys Carmel, Pontlliw.
Bu’n arfer dros y blynyddoedd i ni ymweld â
gwahanol eglwysi oddi fewn i’r ddinas a
Chymanfa Ddwyrain Morgannwg. Cawson
gyfle llynedd i ymweld â Phontlliw, ac eleni,
daeth yn amser i ni i’w gwahodd yn ôl.
Roedd yn hyfryd trefnu hynny’n ddiweddar,
ac roeddent yn falch o rannu cymdeithas a’n
diddanu. Diolch i wragedd y Tabernacl am
drefnu lluniaeth hyfryd yn ôl eu harfer.
Cyngerdd y Côr.
Ers llawer blwyddyn bellach, cawson y fraint
o gyflwyno gweithiau safonol o dan
arweiniad Euros Rhys Evans, ac eleni, roedd
y gyngerdd flynyddol yn wahanol am iddi
gael ei chynnal yng Nghapel Ebeneser, Heol
Siarl, a hefyd am i’r côr gyflwyno gweithiau
gan Arwel Hughes a Mansel Thomas ar
ganmlwyddiant eu geni.
Diolch i gyfeillion Ebeneser am eu croeso,
i’r côr am eu canu ysbrydoledig, i Fflur Wyn,
yr unawdydd, i Marged Jones am gyflwyniad
bendigedig ar y cello, i’r ddau organydd Huw
Thomas a Robert Nicholls, i’r cyfeilydd
Lowri Evans, ac i bawb a fu’n gefn i’r
digwyddiad drwy drefnu cyhoeddusrwydd,
stiwardio, blodau a lluniaeth.

Aelodau Newydd.
Derbyniwyd i’n plith deulu yn aelodau
newydd yn ddiweddar sef Bethan Rhys
Roberts a’i phriod David Mackie. Mae eu
dwy ferch fach Catrin a Sara eisoes yn
mynychu’r Ysgol Sul. Dymunir yn dda
iddynt.
Y Gymdeithas Ddrama.
Bydd y Gymdeithas Ddrama yn llwyfannu
dwy ddrama fer yn ystod Mis Mehefin “Mae
Newid yn Change” ac “Ar yr Erchwyn” y
naill yn cael ei chynhyrchu gan Robin Owen
a’r llall gan Betsan Evans. Dyddiadau i’w
cyhoeddi yn nes at yr amser.

bwyta mewn cyfnod o 24 awr. Trwy
gefnogaeth mynychwyr Cwrdd Gweddi Byd
eang y Chwiorydd, a gynhaliwyd eleni ym
Minny Street, ynghyd â chefnogaeth aelodau
ac ambell i breswylydd lleol llwyddwyd i
fwyta 108 banana ym Minny Street.

Y Grŵp Merched.
Ar ddechrau Mis Mawrth Eirian Edwards
oedd gwraig wadd y Grŵp Merched, a
chafwyd ganddi anerchiad twym galon ar fro
ei mebyd yn ardal Mynydd Cynffig yn yr hen
Sir Forgannwg.Ei chartref oedd fferm Nant
yNeuadd a’i chartref ysbrydol a
chymdeithasol oedd Capel PenyBryn.
Cyfeiriodd hefyd at y fro o gwmpas ei
chartref, yr Abaty ym Margam, traeth Cynffig
lle roedd chwarae bando yn hynod o
boblogaidd yn y ddeunawfed ganrif a dechrau
y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Nid
anghofiodd chwaith Llangynwyd, cartref
llawer o’r hen ddiwylliant Cymreig. Nos Lun
Ebrill y 6fed Y Parch Lona Roberts a fu’n
arwain y grŵp ar hyd ffordd y groes.

Arolwg Amgylcheddol
Yn ystod y mis Mawrth bu holl aelodau
Minny Street yn cymryd rhan mewn arolwg i
weld pa mor wyrdd yw Eglwys Minny Street!
Nôl yn 2006 penderfynwyd mewn Cwrdd
Eglwys ein bod am fod yn eglwys werdd; tair
blynedd yn ddiweddarach rhaid gofyn a ydym
yn llwyddo? Edrychwn ymlaen at
ganlyniadau’r holiadur.

Y Gymdeithas
Nos Wener Mawrth 27ain cafwyd noson o
“Ar Lafar ac ar Gân”, gan gynrychiolaeth o
blant a holl aelodau’r eglwys. Roedd hon yn
noson o adloniant pur a gydlynwyd yn
ddeheuig gan Glenys Roberts. Bore Gwener y
Groglith aelodau’r Gymdeithas oedd yn ein
harwain at fwrdd y cymun yng nghwmni ein
Gweinidog.

Bore Coffi
Diolch i Jean Evans am ei chroeso cynnes i’w
haelwyd ym mis Mawrth. Cawn gyfle i
ymweld â chartref John a Gill Thomas ar y
29ain o Ebrill.
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Salem Treganna

Ebeneser, Heol Siarl

Dathlu Gŵyl Ddewi
Roedd yn ddydd Sul lliwgar a hwyliog yn
Salem ar ddiwrnod ein Nawddsant. Daeth y
plant yn eu gwisgoedd ac mor braf oedd
gweld y capel yn orlawn o liw a
bwrlwm. Cawsom gawl wedi’r gwasanaeth i
ddathlu.

Bedydd
Ar 22 Mawrth 2009 bedyddiwyd Owen Prys,
mab Rhodri a Lucy ac ŵyr Gethin a Gill
Lewis. Ymunodd nifer o’r teulu a ffrindiau yn
y dathlu, o Gymru a Llundain ac roedd rhai
wedi dod yr holl ffordd o’r Swistir.
Dymuniadau gorau i’r teulu bach sydd wedi
ymgartrefu yn Genefa.

Swper Gŵyl Ddewi
Cawsom noson hyfryd yng nghwmni ein gŵr
gwadd, Aled Gwyn. Diolch o galon iddo am
ddod i’n hannerch mor huawdl, yn y Quarry
yn y Tyllgoed.
Cylch Trafod Beiblaidd
Rydym wedi bod yn cynnal cylch trafod
Beiblaidd yn ystod y garawys.
Clwb Brecwast
Cafwyd siaradwr gwadd i drafod ‘massage
babanod’ yn y clwb brecwast yn ystod y mis!
CIS a Chlwb y Bobl Ifanc
Bu CIS a chlwb y bobl ifanc yn ymweld â’r
sinema yn ystod y mis.
Y Clwb Llyfrau
Cyfarfu’r clwb i drafod Yr Anweledig gan
Llion Iwan. Roedd nifer wedi mwynhau’r
llyfr yn fawr.
Oedfaon y Pasg
Cawsom oedfaon bendithiol dros Sul y Pasg
a’r Groglith.
CIS a Chlwb y Bobl Ifanc
Aeth CIS am noson gyri yn ystod y mis, ac fe
fwynhaodd Clwb i Bobl Ifanc sglods a fideo
yn y festri, nos Wener, i ddathlu diwedd y
tymor a dechrau gwyliau’r Pasg!
Evan yma ers degawd!
Cawsom ddathlu yn ystod y mis bod Evan
wedi bod yn weinidog yma yn Salem ers 10
mlynedd. Pwy all gredu bod cymaint o amser
wedi mynd heibio! Eto i gyd, rydym yn
teimlo ein bod yn nabod Evan ers gymaint yn
fwy! Cawsom barti yn y festri a chacen i
ddathlu’r achlysur, ac fe aeth y blaenoriaid ag
Evan i ddathlu yng ngwesty’r Park
Plaza. Cafwyd amser bendigedig!
Colli Ffrind
Ar ôl brwydr hir yn erbyn cancr, bu farw
David Harbourne, un a oedd yn ffyddlon i
holl weithgareddau’r Eglwys, ac yn hoffus tu
hwnt. Cynhaliwyd ei angladd ddydd
Gwener cyn y Pasg o dan ofal y
gweinidog. Cydymdeimlwn yn fawr iawn
â Gwyneth a’r teulu yn eu colled enfawr.
Criced
I ddechrau’r tymor eleni, byddwn yn
cynnal gêm goffa i Tomos Owen, wrth i’w
ffrindiau yn Salem chwarae yn erbyn ei
gydweithwyr a’i ffrindiau yn y
BBC. Edrychwn ymlaen yn fawr. Bydd
gem ola’r tymor hefyd yn gêm cwpan
g o ffa To m os , r h wn g 2 di m
Salem. Gobeithio cawn dywydd braf!

Myfyrdodau’r Grawys
Yn ystod y pum nos Lun yn arwain i fyny at
y Pasg cynhaliwyd myfyrdodau dan
benawdau, Crebachu a Thyfu, Rhoi a
Defnyddio, Gweddïo a Maddau, Caru a
Dweud, ac i gloi, Ymddiried. Agorwyd y
drafodaeth mewn tri o’r pump gan Alun
Tudur, y gweinidog ac Arfon Jones oedd yn
gyfrifol am y ddwy arall. Arweiniodd y pump
cyfarfod at rannu a thrafod brwd ymysg y
criw a ddaeth ynghyd. Gwelwyd hefyd mor
berthnasol yw’r ffydd Gristnogol i’n
bywydau heddiw, os ydym yn barod i
gydnabod hynny. Penderfynwyd heb unrhyw
amheuaeth fod y cyfarfodydd wedi bod yn
fuddiol ac y dylem gynnal rhai tebyg yn y
dyfodol agos.
Helfa wyau
Yn dilyn gwasanaeth bore Sul y Pasg
cynhaliwyd yr helfa wyau blynyddol
traddodiadol. Go brin fod rhaid dweud na
chymrodd hi fawr o dro i’r plant ddod o hyd i
bob un o’r wyau. Gan fod rhai o’r plant i
ffwrdd cafodd y criw bach goflaid i’w cludo
adref. Ysgwn i faint o’r wyau sydd ar ôl
bellach?!  Pwy a ŵyr!
Sul yr aelodau
Bore’r 19eg o Ebrill oedd hi. Cymerwyd rhan
rhai o’r aelodau gyda darlleniadau a
chyflwyno emynau. Malcolm Thomas
agorodd y gair mewn dau fyfyrdod. Y lleidr
ar y groes  sylweddoliad y lleidr o bwy oedd
Iesu a’i gais ar yr unfed awr a’r ddeg i gofio
amdano pan fyddai farw. Y bedd gwag
wedyn  Nid oedd Iesu ym mhle roedd pawb
yn disgwyl dod o hyd iddo. ‘Nid yw ef yma.’
Roedd Iesu wedi gorchfygu’r bedd ac mae
gyda ni heddiw ynghanol ein bywydau
dyddiol i’n cysuro a’n cyfarwyddo, dim ond i
ni gredu. Diolch unwaith eto i Malcolm
Thomas am drefnu’r gwasanaeth ac i bawb a
gymrodd ran.

Dathlu Gŵyl Dewi yn Salem
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Bethel, Rhiwbeina

Mr Eifion Hopwood yn cyflwyno anrheg
i’r Parchedig Evan Morgan ac englyn o
eiddo’r Prifardd Mererid Hopwood
Dathlu’r deg, dyna a wnaed ddechrau Ebrill
gan fod y Parchedig Evan Morgan yn fugail
arnom ni ers deng mlynedd. Cyflwynodd Mr
Eifion Hopwood anrheg i Evan ar ran pawb
ym Methel i ddiolch iddo am ei ofal o’r
eglwys a hefyd mi gyflwynodd iddo englyn a
anfonwyd gan y Prifardd Mererid Hopwood.
Am roi ar ein llwyfan yn anrheg – Ei air,
Rhoi’i stori a’i ddameg,
Rhoi’i weddi ym mhob brawddeg,
Gwêl dy deulu’n dathlu’r deg.
Diolch i aelodau’r Ysgol Sul am eu cyfraniad
helaeth i oedfa Sul y Blodau a diolch i bawb
fu’n eu hyfforddi.
Rydym yn cydymdeimlo’n fawr â Mr Fred
Dyer wedi i’w chwaer farw yn ardal Llanelli.

Mewn Cydymdeimlad
Cydymdeimlo â theulu’r diweddar David
Harbourne a fu farw’n dawel yn ei garte ar y
9 Ebrill. Cynhaliwyd yr angladd yng Nghapel
Salem, Treganna.
Cydymdeimlo â theulu’r diweddar Alwen
Parry–Jones a fu farw’n sydyn yn Ysbyty’r
Brifysgol ar y 22 Mawrth. Bu’r angladd yn
Amlosgfa’r Ddraenen, Llanisien ar y 1 Ebrill.
Cydymdeimlo â theulu’r diweddar Myra
Hugh a fu farw ar y 3 Ebrill. Fe’i claddwyd
mewn gwasanaeth preifat ym Mynwent
Pontybrenin, Gorseinon ar y 9 Ebrill ac yn
dilyn hynny cafwyd gwasanaeth o ddiolch am
ei bywyd yng Nghapel Minny Street,
Caerdydd.
Cydymdeimlo â theulu’r diweddar Eulfwyn
Weston, Llandaf a fu farw’n dawel yn 92 oed
yn Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd ar y 1 Ebrill.
Roedd yn ferch i’r Parch D.D. Walters a fu’n
weinidog ym Mhatagonia ac yn chwaer i’r
diweddar Geraint Walters, Llanisien. Fe’i
ganwyd yn Y Wladfa ond dychwelodd y
teulu i Gymru pan oedd hi’n chwech oed.
Roedd hi’n aelod ffyddlon yng Nghapel
Ebeneser, Caerdydd.
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Eglwys Minny
Street yn dathlu
125 mlwydd

Eleni mae Eglwys Minny Street yn dathlu ei
phenblwydd yn 125 mlwydd oed. O’i
chychwyn, a hyd heddiw, bu’n un o
gadarnleoedd y Ffydd Gristnogol ac o’r iaith
Gymraeg a thraddodiadau gorau’r genedl yn
y Brifddinas. Ar wahân i’r oedfaon a’r
cyfarfodydd ym Mehefin, bydd gennym
gyfrol gynhwysfawr ac arddangosfa
gyhoeddus gyda chyfle i bawb brynu’r naill
ac ymweld â’r llall.
Dros y flwyddyn ddiwethaf bu aelodau’r
eglwys wrthi’n ddyfal yn paratoi ar gyfer
y dathlu, gan gofnodi’r blynyddoedd o’r
dyddiau cynnar hynny ym 1884 pan
ddewisodd 68 o ffyddloniaid fynd o hen
Gapel Ebeneser (gynt ar y tir lle saif pen
pellaf Rhodfa Dewi Sant heddiw) gan symud
“trwy lythyr o eglwys Ebeneser”.
Dewiswyd darn o dir o fewn cyrraedd
cerdded pawb i godi’r addoliad newydd
cyntaf, sef yr ystafell sydd heddiw yn festri.
Gan mai ym Minny Street mae drws
mynediad i’r adeilad hwn, dyna darddiad
enw’r achos: Capel Minny Street, Caerdydd.
Ymhlith y strydoedd amlycaf lle
ymgartrefai’r aelodau newydd yr oedd Minny
Street, Fanny Street (lle mae’r fynedfa i’r
capel heddiw), Flora Street a Letty Street,
strydoedd a enwyd ar ôl merched y perchen
tir yn y rhan hon o Gaerdydd, a Woodville
Road, Llandough Street, a Cathays Terrace.
Ymhlith y newyddddyfodiaid ceid nifer
fawr o weithwyr a chrefftwyr a siopwyr, gan
gynnwys Benjamin Davies, saer brwd a
choeth a fu’n gyfrifol am y pulpud a’r ‘sedd
fawr’, sydd heddiw fel yr oeddynt pan
godwyd yr adeilad lle’r addolwn heddiw i
ychwanegu at ofod yr hen gapel, a ddaeth
bellach yn festri.
Felly ail ddarganfod hanes yr Eglwys o’r
archifau oedd y dasg gyntaf  a’r amser
cynnar hwnnw, cofier, yn gofnod pwysig
hefyd yn hanes dinas Caerdydd. A’r ail
orchwyl oedd cynllunio a chynhyrchu llyfr i
ddathlu’r achlysur. Ni chafwyd cyfrol ddathlu
ar ein Canfed ond bu ‘Braslun’ Iwan Jones o
hanes canmlwyddiant yr achos yn
ffynhonnell werthfawr iawn i’r rhai a fu
wrthi’n cynllunio cyfrol 2009.
Mae hon yn gyfrol gynhwysfawr, yn cael ei
chyhoeddi gan Wasg Gomer, gyda’r teitl
Llewyrch Ddoe a Llusern Heddiw – Cyfrol y
Dathlu. Bydd yn cynnwys crynhoad am bob

Cymrodorion
Caerdydd
Bu dydd Gwener y 13eg yn ddiwrnod ffodus
iawn i aelodau’r Cymrodorion a chyfeillion o
gymdeithasau eraill y Brifddinas, oherwydd
cawsom gwmni Rhodri Morgan, Prif
Weinidog y Cynulliad, mewn noson
gynhwysfawr i gloi ein tymor 20089. Aeth â
ni, yng nghapel Salem, Treganna, yn ôl ar
drywydd y blynyddoedd er sefydlu’r
Cynulliad.
Daeth Rhodri Morgan i annerch y
Cymrodorion yng nghanol wythnosau o
brysurdeb mawr, a theimlem yn ddyledus
iawn iddo am fod mor barod fisoedd yn ôl i
drefnu bod ar gael i’n hannerch. Roedd
gwerthfawrogiad cynnes o’i arolwg o’r
degawd a aeth heibio, a chlywyd sawl un yn
dweud bod angen i’r boblogaeth yn
gyffredinol glywed mwy am y gwelliannau
sydd wedi eu sicrhau i Gymru yn sgìl
sefydlu’r Cynulliad, a’r hyn y gellid ei wneud
yn y dyfodol.
Hwn oedd cyfarfod olaf tymor presennol
Cymrodorion Caerdydd o dan lywyddiaeth
ofalus Gwyn Briwnant Jones, sydd fwy nag
unwaith er pan ddaeth yn un ohonom wedi’n
swyno â hanesion rhamant yr hen reilffyrdd
Cymreig!
Rhaid gorffen hyn o gofnod trwy estyn ein
dymuniadau cynhesaf i Rhodri Morgan ar ei
fwriad i dynnu ei dymor fel Prif Weinidog y
Cynulliad i ben yr haf yma.
Rhiannon Gregory.

un o’r gweinidogion o’r dechrau hyd heddiw,
ychydig am hanes yr adeilad presennol,
safle’r capel, mannau preswyl yr aelodau
cynnar, a rheolau’r eglwys a manylion o’r
cofnodion. Ceir hanes y Gymraeg yn yr
eglwys, pryder am barhad yr iaith yn y
dyddiau cynnar ac yna’r penderfyniad
swyddogol mai’r Gymraeg fyddai iaith
Eglwys Minny Street  a chofnodir y
penderfyniad hynny yn y cyntedd fel y bo’n
hysbys i bawb. Cynhwysir dyfyniadau o’r
adroddiadau cynnar gan gyferbynnu ddoe a
heddiw – hanes Ysgol Sul y plant a’r
oedolion  gweithgareddau diwylliannol  Côr
Minny Street y dyddiau cynnar ynghyd â
manylion difyr o’r cofnodion  y Gymdeithas,
rhaglenni cyfarfodydd cynnar, a gwibdeithiau
– y Gymdeithas Ddrama – hanes Y
Genhadaeth ym Minny Street hyd ein
dyddiau ni gan gynnwys ein Hefeillio ag
eglwys ym Madagascar, lluniau, anecdotau 
atgofion aelodau unigol gan gynnwys rhai o’r
aelodau hynaf  gweithgarwch elusennol, ac
yn y blaen. Dyma gyfrol ddifyr, llawn
amrywiaeth a gwybodaeth a fydd yn drysorfa
o atgofion nid yn unig i aelodau presennol yr
Eglwys ond i lawer o gyfeillion yng
Nghaerdydd a thrwy Gymru gyfan. Bydd nos
Lun Mehefin 1af, Noson y Lansio, yn noson
gofiadwy.
Bydd croeso mawr i gyfeillion ymweld ag
Arddangosfa’r Dathlu yn wythnosau cyntaf

Logos Hope ar ei ffordd

Bydd llong genhadu fwyaf y sefydliad
Operation Mobilisation Logos Hope, gyda’i
chriw o 350 o wirfoddolwyr o 45 o wahanol
wledydd, yn ymweld â Bae Caerdydd rhwng
Mai 28 a Mehefin 8 eleni.
Bydd croeso i ymwelwyr i fwrdd y llong
12,000 tunnell i gymryd rhan mewn
digwyddiadau arbennig, i bori ynghanol
llyfrau yn y siop lyfrau fwyaf i hwylio’r
tonnau ac i fynd ar daith o amgylch y llong
enfawr. Bydd y mynediad am ddim a’r
amseroedd agor fydd o ddydd Mawrth i
ddydd Sadwrn 10 y bore – 10 y nos a dydd
Sul a dydd Llun 2 y prynhawn – 10 y nos.
Dros bron 40 mlynedd o wasanaeth, mae
llongau OM wedi ymweld â mwy na 150 o
wledydd ac wedi croesawu dros 37 miliwn o
bobl i fwrdd y llongau. Yn 2001 bu chwaer
long Logos Hope, llong o’r enw Logos II yng
Nghaerdydd gan groesawu 21,000 o
ymwelwyr.
Logos Hope yw llong ddiweddaraf OM ac
mae wedi cael ei hadnewyddu gyda help
ariannol oddi wrth eglwysi ac unigolion yn y
Deyrnas Unedig. Cynigir gwell adnoddau ar
fwrdd Logos Hope nag oedd yn bosib ar
longau eraill OM.
Sefydlwyd Operation Mobilisation dros 50
mlynedd yn ôl a heddiw mae’r sefydliad yn
gweithio ochr yn ochr ag eglwysi lleol i helpu
i drawsffurfio bywydau a chymdeithasau
mewn dros gant o wledydd. Mae pawb sy’n
gweithio ar y llongau yn wirfoddolwyr yn
cynnig eu gwasanaeth fel mynegiad
ymarferol o’u ffydd Gristnogol.

Mehefin. Ar bedwar bore a phedwar
prynhawn byddwn yn agor drws yr hen gapel
ichi rannu â ni atgofion a cherrig milltir y
gorffennol. Bore Mercher y 3ydd o 10 i 12.
Dydd Iau y 4ydd o 5 i 7. Dydd Mawrth y 9fed
o 10 i 12. Dydd Mercher y 10fed o 5 i 7.
Ac wrth gwrs, cynhaliwn sawl Oedfa
Sabothol ac wythnosol dan ofal ein
Gweinidog, y Parchedig Owain Llyr Evans, i
ddiolch am yr achlysur. Yn oedfa hwyrol y
Sulgwyn, 31 Mai, o dan arweiniad ein
Gweinidog, gwahoddwn bawb o aelodau
eglwysi Caerdydd i ymuno â ni. Bydd ein
Cwrdd Gweddi’r Dathlu ar nos Fawrth 2
Mehefin am 7.30. Cynhaliwn ddwy oedfa’r
Sul i roi cyfle i’n plant  y rhai bach a’r rhai
mwy  ddathlu’r ŵyl, a bydd Te’r Dathlu ar y
Sul, 21 Mehefin.
Estynnwn groeso mawr i bawb gael bodio’r
gyfrol (ac i’w harchebu a’i phrynu  ond mae
nifer y copïau’n gyfyngedig!), i ymweld â’n
Harddangosfa, ac i fynychu ein hoedfaon ar y
dyddiadau uchod. Wedi’r cyfan, onid braint
i’w rhannu yw llawenydd?
Havard Gregory
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Calendr y Dinesydd
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.
Sadwrn, 9 Mai
Clwb Cymric: Swper dathlu 40fed pen
blwydd y Clwb yn Stadiwm SWALEC,
Gerddi Sophia. Tocynnau: £30. Manylion
pellach: Rhys Meilir Davies (ebost:
clwbcymric@hotmail.com neu ffon: 07775
992 673).
Llun, Mai 11
Stomp y Beirdd Wythnos Cymorth
Cristnogol. Cystadleuaeth farddol rhwng rhai
o feirdd y brifddinas a thu hwnt a chi’r
gynulleidfa sy’n dewis yr enillydd! Yn y
Model Inn, Quay Street, Caerdydd am
7.30pm. Cost myndediad: £5
Mercher, 13 Mai – Gwener, 15 Mai
Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno
addasiad Mererid Hopwood o ddrama Lorca,
‘Tŷ Bernarda Alba’, yn Theatr Sherman am
7.30pm. Tocynnau : 02920646900.
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.
Sadwrn, 16 Mai
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Swrs gan Amanda
Griffiths am ‘Etifeddiaeth’ (Gerallt Lloyd
Owen) am 11.00am. Croeso cynnes i bobl
nad ydynt yn aelodau o’r Eglwys.
Llun, 18 Mai
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cyngerdd
Côr Meibion Taf yng nghapel Bethel am
7.30pm. Tâl mynediad: £5.
Llun, 18 Mai
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Ffrithiant: deall, defnyddio, dofi.’ Sgwrs gan
Peredur Evans (Prifysgol Caerdydd). Yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30pm. Croeso
i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mercher, 20 Mai
Cylch Cadwgan. Menna Elfyn a Fflur Dafydd
yn darllen eu gwaith yn Festri Bethlehem,
Gwaelodygarth am 8.00pm. Cydnabyddir
cefnogaeth yr Academi Gymreig.
Mercher, 3 Mehefin
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Tro o
gwmpas Gardd Berlysiau’r Bontfaen yng
nghwmni Carys Whelan.
Mercher, 10 Mehefin
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Taith Haf.
Manylion pellach: Lona Roberts (0292076
6283).
Iau, 11 Mehefin
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
‘Cyflwyno gweledigaeth y Cyngor
Alcoholiaeth.’ Siaradwr: Wynford Elis Owen.

Ysgol
Gymraeg
Melin
Gruffydd
YMWELIAD Â LLANCAIACH FAWR
Bu blwyddyn 3 a 4 yn ymweld â Llancaiach
Fawr i astudio hanes a bywyd y Tuduriaid
yng Nghymru yn yr ail ganrif ar bymtheg.
Aethom am daith o gwmpas y plasdy, ac
roedden ni yn cael edrych ym mron pob
ystafell, a gofyn cwestiynau am y
stafelloedd a’r bobl oedd yn byw yno. Roedd
y staff yn gwisgo dillad oes y Tuduriaid ac
yn siarad mewn hen Saesneg er mwyn
gwneud y profiad yn fwy credadwy.
Un o uchafbwyntiau yr ymweliad oedd
ystafell wely y plant sef Mary a Jane. Ar y
gwely roedd rhai teganau o Oes y Tuduriaid
ee cwpan, pêl a cheffyl siglo. Roedd y
teganau wedi eu gwneud allan o bren.
Roedd y tŷ bach reit ar bwys yr ystafell hon,
dim ond twll yng nghanol darn o bren oedd
y tŷ bach, wedi ei orchuddio oherwydd
roedd y plant yn chwarae cuddio a gallen
nhw gwympo 30 troedfedd i lawr y twll!
Uchafbwynt arall oedd y gegin ble roedd y
cogydd yn coginio’r bwyd i’r teulu ac i’r
gweision, a dysgom sut oeddent yn hela ac
yn paratoi y bwyd.
Roedd yr ymweliad â Llancaiach Fawr yn
hwyl ac yn ddiddorol iawn!
Evan Maher a Lili Powell Blwyddyn 4.
EISTEDDFOD SIR YR URDD
Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn yn yr
Eisteddfod Sir. Llongyfarchiadau mawr i'r
canlynol am ddod yn fuddugol yn eu
cystadlaethau. Byddant yn cynrychioli
Caerdydd a'r Fro yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd fis Mai 

Yng nghapel Salem, Treganna, am 7.30pm.
Llun, 15 Mehefin
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cyfarfod
Blynyddol: ‘Ein Noson Ni’. Yng nghapel
Bethany am 7.30pm.
Sadwrn, 20 Mehefin
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Cyflwyniad i rai
idiomau Cymraeg gan Ann Davies am
11.00am. Croeso cynnes i bobl nad ydynt yn
aelodau o’r Eglwys.
Sadwrn, 4 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Stondin yng
Ngŵyl Rhiwbina.
Sul, 5 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cymanfa
Ganu. Arweinydd: Eilonwy Jones ;
Organydd: Dr Alun Jones, Yng nghapel
Beulah am 8.00pm.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr
E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 029
20628754; ebost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
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Cyngerdd Côr
Philharmonic Caerdydd
Fe gynhaliwyd cyngerdd gyda Chôr
Philharmonic Caerdydd yn Neuadd Gyngerdd
Prifysgol Caerdydd ar nos Sadwrn y 4 Ebrill.
Prif waith y noson oedd perfformiad o’r
Offeren ‘Missa Solemnis’ gan Haydn. Yr
arweinydd oedd Alun Guy a chyfeilyddion y
noson oedd David Martin Jones (organ) a
Branwen Gwyn (piano). Yr unawdwyr oedd
Elizabeth Donovan (Soprano), Rhian
Williams (Mezzo Soprano), Mathew Ioan
Sims (Tenor) a Mark Evans (Baritôn). Bydd
cyngerdd nesaf y côr ar y 14 Tachwedd.

Llongyfarchiadau

i Lois Williams
Ysgol Gyfun Plasmawr ar ennill ysgoloriaeth
gwerth mil o bunnoedd i astudio Cymraeg ym
Mhrifysgol Bangor.

Nofio…
Llongyfarchiadau i’r nofiwr Olympaidd o’r
Barri, David Davies ar dorri record Prydain
am nofio 400 medr yn y Pencampwriaethau
Prydeinig yn Sheffield yn ddiweddar. Mae ei
olygon bellach ar y Gemau Olympaidd yn
Llundain a dymunwn yn dda iddo gyda’i
baratoadau.
Beca Dafydd  Unawd Chwythbrennau
Elis Jones  Unawd Cerdd Dant dan 12
Parti Deulais. Côr Cerdd Dant. Y Côr.
CHWARAEON
Llongyfarchiadau mawr i Nia Higgins,
blwyddyn 6, am gyrraedd rownd derfynol
cystadleuaeth trampolîn dan 11 Prydain.
Canlyniadau Pêl Droed
Ysgol Gynradd Llanedeyrn A 10 Melin
Gruffydd A
Ysgol Gynradd Llanedeyrn B 01 Melin
Gruffydd B
Melin Gruffydd A 30 Christ The King
Primary A
Melin Gruffydd B 02 Christ The King
Primary B
Ar ddechrau mis Mawrth bu plant Blwyddyn
4 yn ffodus iawn i gael eu gwahodd i
Lawnsiad Criced 50/50 yng Ngerddi Soffia.
Cawsant gyfle i gwrdd â rhai enwogion yn
ogystal ag ymarfer eu sgiliau. Trefnwyd y
digwyddiad ar y cyd rhwng yr Urdd a Chlwb
Criced Morgannwg. Cafodd y plant lawer o
hwyl.
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Ysgol Mynydd
Bychan
Ar ddechrau mis Mawrth cynhaliwyd yr
‘Wythnos Gymreig’, achlysur sy’n dechrau
dod yn draddodiad yn ein hysgol erbyn hyn.
Dechreuwyd y dathliadau gyda’r Eisteddfod,
ble gwelwyd llu o blant yn cystadlu, a nifer
o’r rhain yn cynrychioli’r ysgol yn yr
Eisteddfod Gylch yn ystod yr wythnos
ganlynol. Braf yw cael cyhoeddi mai Sioned
Graves (Bl. 6) enillodd y gadair am ymson yn
seiliedig ar stori Branwen.
Aeth yr wythnos yn ei blaen yn hwyliog
gyda’r adran iau yn selio eu gwaith dosbarth
ar yr afonydd Taf, Tywi, Tawe ac Elai
(llysoedd yr Ysgol). Cafwyd enghreifftiau
gwych o waith cyfansoddi, dylunio, hanes,
barddoni, daearyddiaeth hyd yn oed dawnsio
gan bob dosbarth. Daeth rhai ymwelwyr i’r
ysgol yn ystod yr wythnos er mwyn rhannu
eu harbennigedd â’r plant gan gynnwys
chwedleuwr ag athro drama.
Ar Ddiwrnod y Llyfr, daeth y plant i’r ysgol
wedi gwisgo fel unai cymeriad o chwedl, neu
anifail o lyfr Cymraeg. Penllanw’r wythnos
oedd y ‘Diwrnod Dathlu Doniau’ – cyfle i
ddisgyblion yr ysgol arddangos eu talentau
amrywiol o flaen panel o feirniaid nid an
enwog; Danni Minogue (Llinos Williams) a
Simon Cowell (Marc Jon Williams). Cafwyd
llawer o hwyl a thynnu coes wrth feirniadau
ac arsylwi ar y plant yn perfformio.
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Bu sawl dosbarth ar ymweliad addysgiadol
yn ystod y tymor, dyma rai o’u sylwadau –
“Mi oeddwn i’n hoffi gweld y mwnciod yn
Sŵ Bryste, roedden nhw’n swnllyd”
Gwenno, Dosbarth Derbyn.

Cylch Meithrin
Cymraeg Rhiwbeina
1959 – 2009

“Roedd merched amser maith yn ôl yn creu
lliw gwefus gan ddefnyddio gwaed
trychfilod!” meddai Enfys, Blwyddyn 1, ar
ôl bod i Lancaiach Fawr.
“Roeddwn wedi mwynhau chwarae gyda’r
hen deganau yng Nghastell Caerdydd”
Taliesin, Blwyddyn 2.

Eleni bydd Cylch Meithrin Cymraeg
Rhiwbeina yn dathlu ei hanner
canmlwyddiant. Fe’i sefydlwyd nôl yn
Hydref 1959 yn Neuadd Goffa’r pentre cyn
symud i’w safle presennol yn festri Capel
Bethel, Maes y Deri. Cadeirydd cyntaf y
Pwyllgor oedd Iwan Jones, Heol Llanisien
Fach hefo Gwilym Roberts yn ysgrifennydd.
Y ddwy athrawes gyntaf oedd Bethan
Roberts, Llangrannog bellach a Sally Hughes,
Casnewydd bellach.
I nodi’r achlysur mae mwg y dathlu ar
werth am £5 a cynhelir Twmpath Dawns ar
Nos Sadwrn, 11 o Orffennaf yn y ‘Rec’ yn
Rhiwbeina. Fe geir swper blasus,
cerddoriaeth fywiog a chyfle i hel atgofion
gyda hen ffrindiau. Mae tocynnau ar werth
am £15 yr un, trwy gysylltu â Sarah Barr,
Cadeirydd y Cylch, 57 Heol y Coed,
Rhiwbeina, Caerdydd CF14 6HQ (Ffôn 029
2062 6205) neu ar ebost:
sarahbarr3@supanet.com
(Syniad da ar gyfer y rhaglen deledu ‘Lle
Aeth Pawb’!)

“Roedd y ffilm yn ddiddorol, fe
ddangosodd y ffilm am fywyd yn y gofod”
Iestyn, Blwyddyn 3 ar ôl bod yn Techniquest.
Daeth nyrs yr ysgol i siarad â phlant
blwyddyn 4 am beryglon ysmygu, ac erbyn
hyn maent wedi creu nifer o bosteri yn
rhybuddio eraill am y peryglon a ddaw o hyn.
Aeth Blwyddyn 5 i fynwent Cathays ar gyfer
y seremoni ar ddydd Sant Padrig i goffau y
Gwyddelod a fu farw yn ystod y newyn
mawr. Gan fod blwyddyn 5 yn astudio bywyd
y cyfoethog a’r tlawd yng Nghaerdydd yn
ystod teyrnasiad Fictoria, roedd cael bod yn y
gwasanaeth yma yn ddiddorol iddynt.
Canmolwyd canu’r disgyblion yn fawr gan yr
Arglwydd Dafydd Elis Tomos.
Cymerodd Blwyddyn 6 ran yn y prosiect
‘Breuddwydwyr Doeth a Ffôl’ gan ymweld
ag arddangosfa oedd yn olrhain hanes Rhyfel

Cartref Sbaen. Fe sbardunwyd diddordeb y
plant yn fawr, ac o ganlyniad roeddent wedi
creu fidio, drama, cyfansoddi cân ac ailgreu
y Guernica gan Picasso!

