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Y Dinesydd 

Thema berfa 

Ysgol Pencae  

eleni oedd yr India 

gyda‟r Taj Mahal 

a‟r blodau‟n 

cynrychioli‟r wlad 

yn ardderchog. 

Derbyniwyd 

canmoliaeth uchel 

am safon y ferfa 

ac am arogl cyri‟r 

planhigion. 

Siop Pencerdd Penarth  
yn noddi’r Dinesydd 

 

Adrian a Joanna Lewis, perchnogion Siop Pencerdd Penarth 

sy‟n noddi‟r rhifyn hwn o‟r Dinesydd. Dont yn wreiddiol o 

Abertawe a Llanfyllin. Sefydlwyd y siop saith mlynedd yn ôl i 

eleni ac ar y dechrau canolbwyntiwyd ar werthu telynau o 

wahanol wledydd ond bellach ehangwyd y busnes i werthu pob 

math o offerynnau cerdd ac ati. Mae eu cwsmeriaid yn dod o 

bell ag agos ac mae croeso i ddarllenwyr Y Dinesydd i alw 

heibio‟r siop i weld yr hyn a gynigir yn y byd cerdd. 

Yn rhifyn Mawrth o‟r Dinesydd adroddwyd fod Huw Roberts, 

cyfrifydd o‟r Eglwys Newydd am fentro ar bererindod arall, y tro hwn 

o Landdewi Brefi i Dŷ Ddewi. Llwyddodd i wrthsefyll yr eira, y cesair 

a‟r glaw i gwblhau ei bererindod o 80 milltir, yn addas iawn, ar Ddydd 

Sadwrn y Pasg. Cafodd dderbyniad gwresog y tu allan i‟r Gadeirlan 

gan Ddeon Tŷ Ddewi a chan nifer o‟i gyfeillion a chefnogwyr a gyd-

gerddodd rhan o‟r daith gydag ef. Eisoes fe godwyd bron i £9,000 tua‟r 

nod o £10,000. Gallwch gyfrannu trwy fynd i wefan http://

original.justgiving.com/huwrobertspilgrimage. Fe fydd y wefan ar agor 

am rai misoedd eto. Llongyfarchiadau mawr iddo! 

Hwb i’r Galon! 

Lawr ar lan y môr 
Cafwyd noson afieithus yn nhafarn y Duke of Clarance yn ardal 

Treganna ar Nos Wener, 16 Ebrill, yng nghwmni Dewi Pws a‟i 

fand, Radwm a Ryland Teifi. Roedd y lle yn llawn a phawb 

wrth eu boddau yn gwrando ar y criw yn clodfori Tresaith ac yn 

ein atgoffa am ganeuon Glanllyn. Trefnwyd y noson gan Clwb 

y Diwc a ffurfiwyd yn dilyn ymdrechion i godi arian yn 

Nhreganna ar gyfer Eisteddfod Caerdydd. 

CYSTADLEUAETH!! 
 

Dyma’ch cyfle i ennill copi o’r llyfr 
‘Marchogion Crwydrol’ 

 
Cyhoeddwyd y llyfr gan  

Wasg Y Dref Wen, Yr Eglwys Newydd  
ond pa ganwr adnabyddus  
ganodd am Y Dref Wen? 

 

Fe fydd llyfr i’r TRI ateb cywir cyntaf a  
dynnir allan o sombrero’r golygydd. 

 

Gyrrwch e bost at  
cenwilliams@aol.com  

 

erbyn 16 Mai 2010 
Gweler adolygiad o’r llyfr ar dudalen 8 

Berfa Sioe Flodau Frenhinol Caerdydd 

D‟wedwch chi… 

“Roedd Dewi Sant cofia wedi cerdded yn droednoeth!” 

 Beti George wrth noddi Huw Roberts ar ei bererindod  

 ar safle Justgiving.com  



Golygydd y rhifyn hwn: 
Cen Williams  

Golygydd y rhifyn nesaf: 
Llio Ellis 

Anfonwch ddeunydd ar gyfer rhifyn  

Mehefin 2010 
erbyn 21 Mai at:  

Llio Ellis  
3 deClare Drive, Radur,  
Caerdydd. CF15 8FY  

ebost: llio@llioellis.com 
ffôn: 029 20843577  

 

MANYLION CYSYLLTU 
Calendr y Dinesydd 

Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr 
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ 

(JamesEW@caerdydd.ac.uk  
029-2062-8754) 

 
Hysbysebion 

Menter Caerdydd, 42 Lambourne 
Cres, Parc Busnes Caerdydd,  

Llanisien,  
Caerdydd CF14 5GG 

(hysbysebu@dinesydd.com;  
029-20689888) 

 
Dosbarthu copïau 

Huw Jones, 22 Blaen-y-Coed, Radur, 
Caerdydd..CF15 8RL 

07985 174997 
 

Cyhoeddir Y Dinesydd gan  
Bwyllgor Y Dinesydd.  

Fe’i cysodir gan Penri Williams  
a’i argraffu gan   

Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd. 

Y Dinesydd 
 

www.dinesydd.com 
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SIOP Y FELIN,  54 - 60 Heol Merthyr, Yr 

Eglwys Newydd, Caerdydd. CF14 1DJ 

CABAN, 169 Kings Road, Pontcanna, 

Caerdydd. CF11 9DE 

PETHAU BYCHAIN, 20 Stryd Bute, 

Mermaid Quay, Bae Caerdydd. CF10 5BZ 

DERI STORES,  1 Wenallt Road, 

Rhiwbeina, Caerdydd.  CF14 6SA 

VICTORIA FEARN GALLERY,  6b, Heol 

y Deri, Rhiwbeina, Caerdydd.  CF14 6HF 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd  

HALCYON DAZE,  55 Wellfield Road, Y 

Rhath, Caerdydd.  CF24 3PA 

SIOP Y BONT,  Marchnad Pontypridd, 

Pontypridd. CF37 2ST 

SIOP LYFRAU WINDSOR, 9a Windsor 

Road, Penarth.  CF64 1JB 

FOOD FOR THOUGHT,  12 High Street, 

Y Barri.  CF62 7EA 

THE CHOCOLATE BOX, Boverton Road, 

Llanilltud Fawr. CF65 1YA 

THE LITTLE SHOP OF CALM, 1 

Westgate, Y Bontfaen.  CF71 7AQ 

Beatriz Neumann, Ana Virkel, Brigida 

Baeza a  Nanci Jones  
Mae‟r rhai sy‟n nabod yr Urdd yn dda 

yn gwybod nad yw‟r mudiad y gorau 

am weithredu ar gwynion ac ar ôl 

gwrando ar gannoedd o rieni‟n swnian 

fod „Joni a Jini Bach ni‟ wedi cael cam 

mewn un steddfod ar ôl y llall hyd at 

syrffed, pwy all ei feio? Y drwg yw nad 

yw‟r Urdd yn gwahaniaethu rhwng y 

cwynion pitw, hunanol  hyn â 

beirniadaeth ystyrlon ar benderfyniadau 

sylfaenol gwallus. Yng ngolwg yr Urdd 

does yr un yn cyrraedd yn uwch na lefel 

1 ar Richter Scale Mistar Urdd. 

   Canlyniad hyn yw amharodrwydd yr 

Urdd i gydnabod unrhyw fai. Tybiwn 

bellach fod swyddogion y mudiad wedi 

sylweddoli  eu camgymeriad o 

benderfynu gweini gwin ar y maes yn 

Llanerchaeron eleni - ond does dim 

symud i fod ar Mistar mul!  

   Er i‟r Urdd geisio cyfiawnhau ei 

benderfyniad does yr un ddadl yn dal 

dŵr, gwin neu domato jiws hyd yn oed. 

   “Fe fydd hyn yn annog rhai nad sydd 

fel arfer yn dod i‟r Steddfod”. Pwy? 

Noddwyr Corfforaethol? 

    “Rhaid dangos sut i ddefnyddio 

alcohol yn gyfrifol”. Prif ddadl y 

llywodraeth dros ymestyn oriau yfed 

beth amser yn ôl oedd i „normaleiddio‟ 

patrwm yfed Prydain – go brin y 

gwelwn dystiolaeth o lwyddiant y 

penderfyniad hwnnw ar strydoedd 

Caerdydd!  

   “Allwn ni ddim ynysu‟r Eisteddfod 

o‟r byd ble mae alcohol yn rhan ohono”. 

Wrth gwrs y gallwn! Beth tybed fyddai 

barn yr Archdderwydd pe newidiwyd y 

gair „alcohol‟ i‟r gair „Saesneg‟? A 

fuasai‟r un ddadl yn berthnasol? 

   Ynyswyr ydyn ni, yr Urdd a phob 

mudiad Cymraeg arall gwerth ei halen.  

Ein cyfrifoldeb yw i wahodd eraill dros 

y bont i‟n hynys ni i ymuno â ni i 

barchu ac amddiffyn rhyfeddodau ein 

diwylliant ac nid i dderbyn yn wasaidd 

bwysau‟r llanw o‟r môr mawr. 

   Oes yna ffordd o ddwyn perswâd ar 

Mistar Urdd felly? Mae‟r Urdd y 

ddibynnol ar gyllid teilwng i‟w gynnal 

ac felly mae rhai yn ceisio dwyn 

perswâd trwy fygwth taro poced Mistar 

Urdd. Clywyd eisoes am unigolion na 

fyddant yn cyfrannu i goffrau‟r Urdd 

oherwydd y penderfyniad. Mae‟r 

ddeiseb yn gofyn i‟r Cynulliad i atal 

ariannu‟r mudiad ac ymyrraeth y 

Comisiynydd Plant yn gychwyn hefyd. 

Ond beth tybed yw barn y cymdeithasau 

sy‟n amddiffyn buddiannau plant  - 

Mudiad Ysgolion Meithrin, Cronfa 

Achub y Plant, Barnados a‟r holl 

undebau athrawon?   

   Mae llwyddiant unrhyw eisteddfod 

hefyd yn ddibynnol ar barodrwydd 

cannoedd o wirfoddolwyr, athrawon 

cydwybodol ac arweinwyr i‟w chynnal. 

Tawedog iawn fu‟r athrawon yn y 

ddadl. Does bosib nad oes canran eithaf 

sylweddol o‟r proffesiwn yn anghytuno 

â phenderfyniad yr Urdd? Mae dweud 

dim yn rhoi rhwydd hynt i‟r Urdd i 

wneud fel y myn. 

   Mae egwyddor yn ymestyn tu hwnt i 

bersonoliaethau ond „raslas bach‟ mae‟n 

rhaid i‟r mudiad gydnabod fod Syr 

Wynff yn siarad lot mwy o sens na 

Mistar Urdd -weithiau! 

Cymru, Cyd-ddyn, Pinot gris? Colofn y 

Golygydd 

mailto:JamesEW@caerdydd.ac.uk
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CYMRODORION  
CAERDYDD 

 

Ar nos Wener, 

Mawrth 19eg, daeth 

cynrychiolaeth dda 

ynghyd i  gyfarfod 

olaf y tymor. Y 

siaradwr gwadd, yn 

festri Capel Minny 

Street, oedd Alun 

F f r e d  J o n e s , 

G w e i n i d o g 

T r e f t a d a e t h  y 

Cynulliad. Wrth ei 

gyflwyno soniodd y Llywydd am ei 

wreiddiau yn llinach teulu‟r Cilie, teulu 

sydd siŵr o fod yn un o deuluoedd 

mwyaf diwylliedig Cymru. Roedd ei dad

-cu, y Parchg. Fred Jones, yr hynaf o 

blant y Cilie, yn un o sylfaenwyr y Blaid 

Genedlaethol (dyna‟r Fred yn ei enw; --

yr Alun ar ôl yr ieuengaf), ac fe aned 

Alun Ffred ym Mrynaman, yr ieuengaf o 

bedwar mab y Parchg. Gerallt Jones a‟i 

wraig Elisabeth. 

    Soniodd i ddechrau am y newid a 

welodd (wrth deithio yn blentyn gyda‟i 

deulu ar hyd a lled Cymru) yn y defnydd 

o‟r iaith Gymraeg mewn un maes yn 

arbennig.  ‟Nôl tua dechrau chwedegau‟r 

ganrif ddiwethaf, enwau Saesneg fel 

Carmarthen, Cardigan, Barmouth a 

Newport a welid ar fynegbyst ac 

arwyddion ffyrdd. Gymaint y newid 

erbyn heddiw gyda‟r mwyafrif mawr o‟r 

enwau yn y ddwy iaith. 

   Bu‟n sôn hefyd am  Fesur diweddar y 

Cynulliad ar gyfer yr iaith Gymraeg, 

gyda‟r disgwyl y byddai‟r Mesur Iaith yn 

dod yn ddeddf cyn diwedd y flwyddyn. 

Bydd y Mesur yn creu Comisiynydd 

Iaith, gyda phwerau eang i hybu 

cydraddoldeb a hwyluso defnydd o‟r 

iaith. Fe fydd yn cael ei gefnogi gan 

banel cynghori. Bydd grym gan y 

Comisiynydd i greu safonau ar gyfer 

sectorau cyfan – fel banciau neu 

gwmnïau teliffon. 

 Bydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn dod i 

ben a bydd Strategaeth Iaith newydd yn 

cael ei chyhoeddi yn lle Iaith Pawb. Y 

Comisiynydd fydd yn plismona‟r 

safonau gosodedig  a bydd hefyd yn 

penderfynu faint o gyfrifoldeb fydd yn 

cael ei roi ar gwmnïau preifat i 

ddefnyddio‟r iaith Gymraeg. Fe fydd 

modd cosbi busnesau a chyrff sy‟n torri 

safonau – gan gynnwys eu dirwyo. 

Cafwyd trafodaeth fywiog ar y pwnc a 

hefyd ar oblygiadau‟r Strategaeth 

arfaethedig ar addysg ddwyieithog. 

  

ADDYSG GYMRAEG 
YN TYFU O HYD 

 

Rwyf wedi cael y ffigyrau am y plant sy'n 

ceisio lle yn 17 ysgol gynradd Caerdydd 

Fedi nesaf ac yn hapus i allu dweud taw ar i 

fyny maen nhw serch ansicrwydd am 

ddyfodol ysgolion ardaloedd Treganna a 

Threfynach (Grange). Am hyn rhaid diolch 

i oedi Leighton Andrews y Gweinidog 

Addysg cyn cyhoeddi ei ddyfarniad, 

dyfarniad a addawyd cyn Nadolig gan ei 

ragflaenydd Jane Hutt.a sydd wedi'i ohirio 

am resymau gwleidyddol i osgoi embaras i 

Lafur yn etholaeth Gorllewin Caerdydd. 

    Roedd y sir yn disgwyl 655 cais am le ac 

erbyn y dyddiad cau swyddogol roedd 531 

cais wedi cyrraedd. Roedd y ffigyrau 

cynnar yn cynnwys ambell i sioc ee bod 82 

cais i'w disgwyl am y 60 lle yng Nghoed-y-

gof a hefyd 26 ar gyfer lle yng Nghefn 

Coed yr "uned gychwynnol" sydd erbyn 

hyn wedi cael cartref parhaol yng Nghaerau 

ac enw parhaol sef Ysgol Nant Caerau. 

Erbyn hyn mae 57 wedi derbyn lle yng 

Nghoed-y-gof a 27 yn Nant Caerau; 

cyfanswm o 84 rhif sylweddol uwch na 

chyfanswm y llynedd o 61. Mae Mr Mike 

Hayes pennaeth y ddwy ysgol yn cyfaddef 

iddo ddisgwyl cynnydd wrth i ysgol fod ar 

gael ochr Caerau a Threlai afon Elai ond 

roedd e wedi disgwyl rhyw faint o gwymp 

ym Mhentrebaen. Nid felly y bu, ac mae 

hen draddodiad yn y dalgylch bod rhai 

rhieni'n anwybyddu cais y sir iddynt 

gofrestru ymlaen llaw a dod i'r ysgol gyda'u 

plentyn ar ddiwrnod cyntaf tymor yn 

disgwyl cael lle heb rybudd. Yn barod mae 

rhif y ceisiadau wedi mynd o 41 yn 

Chwefror i 57 yn Ebrill. 

    Ar draws Caerdydd mae 578 wedi cael 

sicrwydd o le sydd yn barod yn gynnydd o 

9 ar gyfanswm y llynedd ond mae'r sir wedi 

cadarnhau bod nifer o rieni wedi mynd i 

apêl  yn ardaloedd ysgolion Treganna/Pwll 

Coch lle oedd 127 cais posibl ac erbyn hyn 

115 wedi cael lle a llefydd gwag ond yng 

nghangen Treganna sef Tan-yr-eos. 

    Mae apeliadau am le hefyd yn ysgolion 

Melin Gruffydd (63 cais am 60 lle) a 

Mynydd Bychan (35 cais am 30 lle). Mae 

lleoedd ar gael yn ysgol newydd Gabalfa. 

    Y drydedd ardal am apeliadau yw Y 

Berllan Deg (73 cais am 60 lle) a'r Wern 

(65 cais am 60 lle). Yr ysgol newydd i 

dderbyn y gorlif o'r ddwy yw Ysgol 

Penygroes ym Mhentwyn lle does ond 

pump wedi derbyn lle hyd yn hyn. 

    Draw yn y dwyrain mae Bro Eirwg wedi 

derbyn 52 a'r ysgol newydd ar safle 

Trowbridge gynt (Y Dderwen) wedi derbyn 

11. Mae Glan Morfa wedi derbyn 23 tua'r 

un lefel â'r llynedd. 

    Mae Pencae wedi derbyn 29, Creigiau 21 

a Gwaelod-y-garth 28. 

     Ar draws y ddinas mae 102 lle heb eu 

llenwi eto (maes o 680) ond mae 6 ysgol yn 

llawn a dim ond 2 safle lle mae desgiau 

sylweddol yn wag sef Penygroes a'r 

Dderwen. Mae'n bur debyg y bydd dros 20 

plentyn yn gorfod derbyn lle ym 

Mhenygroes ar ôl i'w hapeliadau fethu fel 

sy'n debyg am fod Y Berllan Deg a'r Wern 

ill dwy yn llawn. Bydd rhaid i 5 plentyn sy 

am fynd i Fynydd Bychan a'r 3 na sydd â 

lle iddynt ym Melin Gruffydd fodloni ar 

ysgol newydd Gabalfa os am addysg 

Gymraeg. 

    Mae sefyllfa'r 12 sy o bosib yn apelio am 

le ym Mhwll Coch yn achosi mwy o bryder 

am nad oes ond 5 lle gwag yn Nhan-yr-eos 

ac nid oes modd i'r sir agor dosbarth arall 

yn y cylch heb benderfyniad ar ddyfodol 

Treganna. Ychydig o le sydd yn yr ysgolion 

â dalgylchoedd sy'n ffinio sef Coed-y-gof a 

Nant Caerau. Does ond Gabalfa sy â digon 

o le. Felly fe all cymaint â 40 plentyn arall 

ymuno yn rhengoedd y 578 sy'n dechrau 

Medi nesaf a fyddai 22 ohonynt yn ddigon i 

wthio rhif y "cohort" lan i'r 600 eleni. 

    Newyddion mawr y sector uwchradd yw 

bod y contractwyr wedi cyrraedd Glantaf i 

ddechrau gwaith o dan y cytundeb cyntaf i 

godi estyniadau i'r ysgol, sef y cytundeb i 

godi neuadd chwaraeon. Gobeithir gweld 

dechrau ar yr ail gytundeb tua mis Mehefin 

sef y gwaith o godi bloc dysgu newydd sy'n 

cynnwys "facade" newydd i'r ysgol. Ni ellir 

ddechrau ar y trydydd cytundeb tan ar ôl 

cwblhau'r ail sef y gwaith o adfer hen 

ystafelloedd dosbarth i'w haddasu ar gyfer 

yr unfed ganrif ar hugain. Yn y cyfamser 

bydd rhaid derbyn rhagor o adeiladau dros 

dro ond fe fydd y llywodraethwyr yn 

sicrhau iddynt ddiflannu y funud nad oes eu 

hangen. 

     Mae dyfodol y drydedd ysgol uwchradd 

yn dal yn nwylo'r gweinidog ac ar y foment 

mae'n dal yn bosibl i sicrhau agor y 

drydedd ysgol Fedi 2012 ond mae Mr Chris 

Jones yn rhybuddio bod yr amserlen yn 

mynd yn dynnach bob dydd. 

     Ni fydd 2010 yn flwyddyn agor ysgol 

newydd er wrth gwrs bydd dwy ysgol yn 

cyrraedd eu safle parhaol, ond mae'r 

arwyddion yn glir y bydd eisiau darpariaeth 

ychwanegol yn 2011 ac mae Mr Chris 

Jones yn ddyn sy'n gallu darllen arwyddion 

yr amser. 

Michael Jones. 

O.N.  Alun Ffred Jones, gyda llaw, oedd 

y person cyntaf  i ddefnyddio‟r iaith 

Gymraeg mewn cyfarfod o‟r Undeb 

Ewropeaidd ym Mrwsel ar Dachwedd 

20fed 2008, pan siaradodd fel 

cynrychiolydd o lywodraeth Prydain.  

  Brynmor Jones 

D‟wedwch chi… 

“Os „na postal vote „da ti?” 

Ymateb Roy Noble i benderfyniad 

John Hardy i redeg ym Marathon 

Llundain.  
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Tu  hwnt  i  olwg  y  rhan  fwyaf  

ohonom,  wrth  ymyl  llwybr “Taith  y  

Taf” ,  rhwng  Yr  Eglwys  Newydd  a  

Radur  mae  Clwb  Chwaraeon  Cwins  

Caerdydd.  Maes  “Diamond”  yw`r  enw  

a  roddwyd  i‟r  caeau, er  cof  am  un  o  

gyn-brifathrawon  Ysgol  Uwchradd  

Caerdydd. Dyma  lle  mae  mwy  yn  

digwydd  a  llawer  mwy  yn  cymryd  

rhan  nag  y  mae‟r  rhan  fwyaf  yn  

sylweddoli. 

   Wrth  gwrs,   mae  rygbi  yn  cael  ei  

chwarae,  ond  os  gwelwch  bobl  yn  

gwisgo  gorchudd  dros  eu  gwynebau,  

yn  rhedeg  yn  ddi-stop,  yn  cario  ffyn  

â  rhwyd  ar  y  pen  i  ddal  pêl,  yna  

lacrosse  yw‟r  gamp. 

   Yn  yr  Haf  mae  Clwb  Criced  

Caerdydd  yn  cynnal  gemau  ar  gyfer  

gwahanol  dimau  ac  oedrannau,  ac  

mae  Clwb  Rhedeg  yn  cyfarfod  drwy‟r  

flwyddyn. 

   Mae  si  ar  led  fod  bwriad  sefydlu  

clwb   Pétanque  cyn  bo  hir  hefyd. 

 

RYGBI   Dynion. 

XV  1af  -  yn  chwarae  yn  Adran  4  ac  

ar  hyn  o  bryd  yn  agos  iawn  i  frig  y  

gynghrair.  Gobaith  am  ddyrchafiad  i  

Adran  3  y  tymor  nesaf ! 

2il  XV -  yn  chwarae yng  Nghynghrair  

Caerdydd  a‟r  Ardal  ac  yn  uchel  yn  

yr  ail Adran, a‟r  3ydd  XV tua  canol  

tabl  Adran  3. 

   Mae  elfen  o  Gymreictod  yn  rhedeg  

drwy‟r  clwb  gan  mai  cyn-ddisgyblion  

Glantaf  a  Phlasmawr  yw‟r  rhan  fwyaf  

o‟r  chwaraewyr. 

   Wedyn  mae  timau  ieuenctid,  dan  

16,  14  a  chlwb  drwy  gyfrwng  y  

Gymraeg  ar  gyfer  dan  13, 12, 11, 10, 

9, 8  a  7  sef  C.R.I.C.C. 

 

RYGBI  Menywod. 

Er  mai  ond  UN  tîm  sydd  ar  gyfer  

menywod,  mae  wyth,  ie  WYTH  o  

fenywod  y  Cwins  yng  ngharfan  

Cymru  sy‟n  brysur  yn  gweithio  ac  yn  

adeiladu  ar  gyfer  cystadlu  yng  

Nghwpan  y  Byd  fydd  yn  cael  ei  

gynnal  yn  Lloegr  fis  Awst / Medi. Yr  

wyth  yw  Catrin Edwards, Becky 

Newton, Rachel Taylor, Catrina 

Nicholas, Laura Prosser, Naomi Thomas, 

Caryl  James a Non Evans.  

Llongyfarchiadau iddynt  ar  gael  eu  

dewis,  a  phob  lwc yn  y  gystadleuaeth. 

I‟r  merched,  mae  dau  dîm  yn  ôl  

oedran.  Tîm  dan  ddeunaw  i‟r  rhai  sy  

ym  mlynyddoedd  ysgol  13,  12  ac  11  

ac  wedyn  tîm  dan  bymtheg  ar  gyfer  

blynyddoedd  ysgol  10,  9  ac  8. Dim  

ond  ers  Ionawr  2008  y  sefydlwyd  y  

ddau  dîm,  ond  er  hynny  maent  wedi  

bod  yn  llwyddiannus  dros  ben.  Mae  

bron  i  30  o‟r  aelodau  wedi  

cynrychioli  rhanbarth  y  Gleision. 

   Mae  croeso  i  unrhyw  ferch  ymuno  

ar  unrhyw  adeg  ac  os  am  wybodaeth  

cysylltwch  â : 

Owen Smith – 07967 129632    neu   

Khal Salim – 07545 072990 . 

 

LACROSSE  Dynion. 

Mae`r  dynion  yn  cael  eu  tymor  gorau  

erioed.  Mae`r  tîm  1af  a`r  tîm  A  yn  

ddiguro  ac  ar  frig  eu  cynghreiriau.  

Gwir  obaith  o  ddyrchafiad  i‟r  ddau.  

Byddai  dyrchafiad  i‟r  tîm  1af  yn  

golygu  gwynebu  timau  gorau  De  

Prydain  y  tymor  nesaf.   Mae‟n  werth  

mynd  draw  ar  brynhawn  Sadwrn  i  

weld  y  gêm  yn  cael  ei  chwarae   gan  

wybod  fod  siawns  dda  eich  bod  yn  

cefnogi‟r  tîm  sy`n  ennill  wrth  weiddi  

dros  y  tîm  cartref ! 

 

LACROSSE  Menywod  

Mae  tîm  y  menywod  yn  gwneud  eu  

gorau  i  recriwtio  chwaraewyr  newydd  

er  mwyn  sicrhau  bod  digon  o  aelodau  

i  redeg  tîm  sefydlog. Y  tywydd  

gaeafol  sydd  wedi  gwneud  hyn  yn  

anodd  iawn  eleni  ond  gobeithio  bod  

rhywun  sy`n  darllen  hwn  â  digon o  

ddiddordeb  i  ymuno  gyda‟r  garfan. 

   Cysylltwch  drwy  e -bost   

admin@cardifflacrosse.co.uk 

 

CRICED 

Gwybodaeth  o‟r  hyn  sy`n digwydd  a  

Clwb  Chwaraeon  
Cwins  Caerdydd 

D‟wedwch chi… 

“Mae yna fwy o dafarndai yng 

Nghaerdydd i‟r llathen sgwâr nag 

unrhyw ddinas arall yn y wlad.” 

 John Humphreys „Today‟ 

Radio 4 Dydd Mercher 14 Ebrill. 

Gydag Eisteddfod yr Urdd, Ceredigion ar 

y trothwy daeth Y Dinesydd o hyd i‟r 

darlun hwn o Bwyllgor Gwaith 

Eisteddfod Yr Urdd, Caerdydd 1965.  

   Efallai fod y llun yn dod ag atgofion 

melys i nifer ohonoch a ddaeth yn 

ysgafndroed i astudio yng Ngholeg 

Addysg Cyncoed yn y cyfnod hwn ac 

sydd bellach yn tynnu‟ch pensiwn! 

Gwelir o leiaf bedwar o ddarlithwyr yn y 

darlun a fu‟n gefn i sawl myfyriwr. 

Mae‟n dda sylwi hefyd nad yw Gwilym 

Roberts wedi newid dim! Tybed ydy 

Islwyn Jenkins yn cofio tynnu‟r llun? 

beth  sy`n  cael  ei  gynnig,  ar  gael  ar  y  

we:- http://cardiff.play-cricket.com/

home/home.asp 

   Mae  cyfle  i  blant  o  sawl  oedran  

dderbyn  hyfforddiant. 

  Os  nad  ydych  wedi  ymweld  â’r  

ardal,  yna  dewiswch  ddiwrnod  braf  o  

haf  i  fynd  draw  i  faes  “Diamond”  i  

wylio‟r  criced.  Fe  fyddwch  yn  siŵr  o  

fwynhau‟r  awyr  agored  ac  yn  synnu  

at  brydferthwch   yr  hyn  a  welwch  

o‟ch  cwmpas. 

. 

RHEDEG 

Am  fwy  o wybodaeth  cysylltwch  â  

Philip Holder  ar  029 2061 9833  neu  e-

bost  buckholder1@tesco.net 

Hoelion Wyth Chwe Deg Pump! 

mailto:admin@cardifflacrosse.co.uk
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MERCHED Y WAWR  
CANGEN CAERDYDD   

 

Ebrill 13 (anlwcus yng ngolwg rhai), ond 

noson lwcus i ni gan i ni gael cyfle i 

wrando ar Nia Erain, o Asiantaeth yr 

Amgylchfyd yn son am lifogydd. Testun 

byw iawn i filoedd o bobl, ac fel cyd-

ddigwyddiad, wrth i mi ysgrifennu hwn, 

glywed ar y Radio fod tref gafodd 

ddifrod enfawr trwy lifogydd, ac a 

rannwyd gan y difrod i ddwy bont, wedi 

cael pont newydd. Meistr ofnadwy yw 

dŵr, fel y dangosodd Nia i ni drwy 

luniau o Gaerdydd a threfi eraill oedd 

mewn argyfwng. Calondid oedd deall 

fod yna rwydwaith all roi cyngor cyn y 

gyflafan. A ninnau‟n gyfarwydd â‟r 

syniad o roi sachau tywod i atal y llif, 

diddorol oedd clywed Nia‟n dweud nad 

oedd hyn y syniad gorau! Anhygoel oedd 

gweld paneli o‟r un defnydd a‟r dillad a 

wisgir gan bobl sy‟n hwylfyrddio ac ati, 

yn cael ei defnyddio i droi llifiant 

oddiwrth drws siopau. Cafwyd cyngor 

syml a allai pawb ei ddeall – storio 

llyfrau a dogfenni dipyn yn uwch na‟r 

llawr, gofalu fod gennym gopiau o 

bapurau pwysig i bawb sy‟n byw mewn 

tŷ, ac wrth ddangos llyfrau o dan ddwr, 

cyngor Nia oedd y dylid codi lefel y 

silffoedd isaf !. Ond hawdd bod yn gall o 

edrych ar anlwc pobl eraill. Cafodd pob 

un ohonom oedd yn gwrando becyn o 

lyfrynnau gyda chyngor gwerth ei gofio.  

   O‟n safbwynt ni, Ferched Y Wawr sy‟n 

canu ein bod yn anwylo‟n iaith, yr oedd 

hi‟n fendigedig clywed Cymraes ifanc o 

Lanfair Talhaearn yn rhoi i ni o‟i 

gwybodaeth a hynny mewn Cymraeg 

glan, gloyw. 

Colofnydd  
y Mis 

 

Erbyn y daw‟r pwtyn hwn o‟r wasg bydd 

cynnwrf yr etholiad drosodd a byddwn 

yn gwybod pa blaid fydd yn rheoli, o 

leiaf am y dyfodol agos. Rwy‟n 

gobeithio am newidiadau positif yn y 

Gwasanaeth Iechyd, ac un o‟m dyheadau 

yw gweld datblygiadau pellach mewn 

meddygaeth liniarol. Mae yna wir angen 

am hynny. Mae gwasanaeth lliniarol da 

yn medru trawsnewid ansawdd bywyd 

cleifion sydd ag afiechydon parhaol, a 

hefyd bywydau eu teuluoedd. Ar hyn o 

bryd mae‟r sylw pennaf yn cael ei roi i 

gleifion gyda chancr ond y mae galw 

mawr am ofal tebyg i‟r rhai sy‟n dioddef 

o afiechydon cronig eraill, fel doluriau 

niwrolegol neu afiechydon yr ysgyfaint 

a‟r galon.  

   Mae datblygiadau mawr wedi digwydd 

gyda lliniaru sumtomau diflas fel poen, 

cyfog a llesgedd, ac mae‟r gwasanaeth 

hefyd yn cynnig cymorth seicolegol, 

emosiynol ac ysbrydol i‟r claf a‟r teulu. 

Mae yn gofyn am dîm o arbenigwyr 

gydag amrywiol sgiliau, yn aml dros 24 

awr y dydd, sy‟n ei wneud yn wasanaeth 

drud i‟w gynnal. Fy ngofid i yw, yng 

nghanol y dirwasgiad ariannol sydd 

ohoni, y bydd y gofal yma yn isel ar restr 

blaenoriaethau‟r llywodraeth newydd. Ar 

hyn o bryd mae llawer o‟r cymorth a 

gynigir yn cael ei wneud gan fudiadau 

gwirfoddol, ac y mae‟r rhan fwyaf o 

hosbisau yn cael eu hariannu, naill ai yn 

rhannol neu yn gyfan gwbl, gan 

elusennau. Os na cheir mwy o 

gefnogaeth gan y llywodraeth, yn ddiau 

fydd lawer yn parhau i ddioddef, a 

gallwn ddisgwyl gweld galw cynyddol 

am ddeddfu o blaid euthanasia neu am 

ganiatáu cynorthwyo hunanladdiad.  

   Dyw gofal lliniarol ddim yn cynnig 

atebion i holl ddioddefaint dyn ond mae 

yn rhoi‟r cyfle gorau i‟r claf a‟r teulu i 

ddod i delerau ag afiechyd hirdymor, a‟u 

galluogi i fyw bywyd mor llawn â phosib 

o fewn cyfyngiadau‟r salwch. Os newidir 

y ddeddf i ganiatáu meddygon i 

gynorthwyo cleifion i farw, yn sicr bydd 

yna bobl fregus yn ei theimlo‟n 

ddyletswydd i ofyn am euthanasia, yn 

enwedig os na fydd yna gymorth digonol 

ar gael, a hwythau‟n teimlo eu bod yn 

faich ar eu gofalwyr.  

   Mae gofal lliniarol cynhwysfawr yn 

medru lleddfu dioddefaint, a rhoi‟r 

cymorth angenrheidiol ac urddas i‟r claf 

a‟r teulu ar adeg anodd yn eu bywydau. 

 

Dr Rosina Davies 

Gwen Holt yn dathlu 

Nia Erain 

   Yn ystod y mis, cawsom barti i ddathlu 

pen blwydd arbennig ein Cadeirydd, 

Gwen Holt. Llongyfarchiadau iddi. 

Yng Ngŵyl Flodau‟r RHS yng 

Nghaerdydd dadorchuddiwyd Cenhinen 

Pedr newydd a enwyd Gwawr i 

gynrychioli Mudiad Merched y Wawr. 

Syniad Llywydd Merched y Wawr, 

Esyllt Jones, (ar y chwith yn y llun) oedd 

cael blodyn arbennig i Ferched y Wawr a 

gyda chymorth y Gymdeithas 

Arddwriaethol a thyfwr blodau yng 

Nghernyw dewiswyd y blodyn newydd. 

Dyma'r tro cyntaf i Genhinen Pedr gael 

enw Cymraeg ac roedd y Merched yn 

falch iawn o'r lansiad yn yr Ŵyl.  

   Y gobaith yw y bydd pob aelod o'r 

mudiad yn plannu'r blodyn newydd yn 

eu gerddi. 

   Croeso mawr i chi ddod atom i‟r 

cyfarfod nesaf pryd y bydd Manon 

Davies yn sôn am ac yn dangos lliwiau 

sydd orau i ni yn Eglwys Fethodistaidd 

Cyncoed, Westminster Crescent, Heol 

Cyncoed ar Nos Fawrth 11 Mai am 7.30. 
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www.mentercaerdydd.org 

029 2068 9888 

Penwythnos Teulu i Langrannog, 

Mawrth 26 - 28, 2010 
Cafwyd penwythnos llwyddiannus iawn 

yn Llangrannog mis Mawrth – dros 45 o 

deuluoedd wedi mynychu. 

   Roedd y tywydd yn wych a digon o 

weithgareddau i gadw pawb yn brysur 

gan gynnwys sgio, gwibgartio, nofio, 

merlota, cwrs rhaffau, trip gerdded lawr 

i bentre Llangrannog, cwis Teulu, a 

Thwmpath yng nghwmni band gwerin 

„Ddafad Gorniog‟. 

 

Tafwyl  
12 – 21 Mehefin 2010 

Dewch i ymuno yn y gweithgareddau: 

Ffair Tafwyl yn y Mochyn Du. 

Noson Gomedi yng Nghlwb y Diwc. 

Gig Cymraeg yn y Fuwch Goch. 

Miri Meithrin  – Y Parc. 

Gig Ieuenctid yng Nghlwb Ifor Bach. 

Gwyl Feithrin yn Sain Ffagan. Helfa 

Drysor Hanesyddol yn Mharc Cathays. 

Cystadleuaeth Bêl-droed yn Gôl. Gwyl 

Ifan.  Bore Coffi i Ddysgwyr yn y 

Mochyn Du 

Cwis Cymraeg 
 

Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y 
Fenter yn cael ei gynnal Nos Sul, 

Mai’r 23ain yn y Mochyn Du am 8yh.   
£1 y person. Cwis Feistr Keith Bach! 

Fforwm 20% 
 

Diolch i holl aelodau Fforwm 20% a  

fynychodd Ymgynghoriad Ieuenctid yn 

Y Lolfa Thai, Yr Eglwys Newydd yn 

ddiweddar.  Mynychodd dros 40 o 

ddisgyblion blynyddoedd 7 - 12 

Ysgolion Glantaf a Phlasmawr yr 

ymgynghoriad a thrafodwyd nifer o 

bwyntiau pwysig yn ymwneud â 

„Chyfleodd Cymdeithasol Cymraeg i 

bobl ifanc yng Nghaerdydd‟. Ein bwriad 

fydd cynnal ymgynghoriad arall fis 

Hydref 2010. 

Cwrs Blasu Cymraeg 

 „Welsh for Parents‟ 
Yn dilyn llwyddiant ysgubol y cwrs 

„Welsh for Parents‟ mae cwrs 8 wythnos 

newydd sbon sydd wedi ei gynllunio ar 

gyfer rhieni di-Gymraeg sydd am anfon 

eu plant i addysg llawn amser Cymraeg 

yn cychwyn ar Fai‟r 13eg.  Mae‟r cwrs 

yn cynnwys gwersi Cymraeg yn ogystal 

â sesiynau ymwybyddiaeth iaith. Rydym 

wedi targedu rhieni cylchoedd Meithrin a 

Ti a Fi yn ogystal â rhieni sydd wedi 

anfon eu plant i unedau meithrin 

ysgolion Cymraeg y ddinas.  Mae sesiwn 

yn ystod y dydd (10am – 11.30am) yn 

Chapter, Treganna, a sesiwn gyda‟r hwyr 

(7pm – 8.30pm) yng Nghampws UWIC, 

Llandaf. Am fwy o wybodaeth 

cysylltwch â Sian Lewis – 

 sianlewis@mentercaerdydd.org.  

Ariannwyd y cwrs gan Bartneriaeth Pobl 

Ifanc Cyngor Caerdydd. 

Cynlluniau Gofal 
Sulgwyn 

Lleoliad Ysgol Melin Gruffydd ac Ysgol 

Treganna 

1 – 4 Mehefin, 8.30am – 5.30pm 

Croeso i ddisgyblion dosbarth derbyn, Bl 

1, 2, 3, 4, 5 & 6 

£19 y dydd,  

Tripiau, gweithdai, ymweliadau, 

gweithgareddau crefft a choginio, 

chwaraeon ayyb 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a 

Meleri@MenterCaerdydd.org 

02920 689888 

Cangen y De o 
Gymdeithas  

Cymru – Ariannin 
 

Cafwyd darlith hynod o ddiddorol am y 

llenor gwladgarol Eluned Morgan gan Dr 

Wyn James o Ysgol y Gymraeg 

Prifysgol Caerdydd yn Festri Salem, 

Treganna ar Nos Fawrth 23 Mawrth. 

Cadeirydd y noson oedd Walter Ariel 

Brooks gynt o Gomodoro Rivadavia yn 

yr Ariannin. Yn ei anerchiad cyfeiriodd y 

siaradwr at y ffaith fod Eluned Morgan 

wedi bod yn byw yng Nghaerdydd am 

gyfnod a bu‟n aelod o ddosbarth Ysgol 

Sul Capel Minny Street. 

‘Hwyl’ Hanner Tymor Sulgwyn 

 
Gweithgareddau ar gyfer disgyblion blynyddoedd 4, 5, 6  

 
Diwrnod yn Merlota        Gweithdy Celf  

 
Cwrs Paintball   Gweithdy Syrffio 

 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Awel Davies 

 – 029  20689888 neu AwelDavies@MenterCaerdydd.org 

mailto:sianlewis@mentercaerdydd.org
mailto:Meleri@MenterCaerdydd.org
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Ar Draws 

1. Dadl ysig yn berwi dros llond cwpan 

 (8) 

6. Cywasgu llyswenwyn i‟r berth (4)  

8. I snâm cyw yn dal y nef yn ôl (6) 

9. „O! rymus Un, ___ ____ lwfrhau 

 Dy nerth a‟m ceidw innau heb lesgáu 

 (GR) (2,4) 

10. „Ei weled Ef â golwg ffydd  

 ___‟_ ____ nos yn olau dydd (R.W) 

 (3‟1,5) 

13. Lleihad mewn anheddau yn cynnwys y 

 radio cyntaf (4) 

14. Gweld ceudwll mewn to go fawr (4) 

15. „___ ___ sydd o‟m cwmpas     

 Dod fi i sefyll ar fy nhraed.‟ (W.W) 

 (4,5) 

18. Epil y fuwch a llam yn llawn i‟r ymyl 

 (6) 

19. „____, Iesu, yn llwyddiannus 

 Gwisg dy gleddau „ngwasg dy 

 glun.‟ (W.W) (6)) 

CROESAIR  
Rhif 102 

gan  
Rhian Williams 

Atebion i:   
22, Heol Cae Rhys, 

Rhiwbeina, 
Caerdydd. CF14 6AN  

i gyrraedd erbyn  
20 Mai 2010.  

20. Diamau rhywbeth melys wedi colli‟r 

 gobaith cyntaf (4) 

21. O‟r goleddf y daw llawenydd (8) 

 

I Lawr 

2.  Tir ar wahân mewn llyn ysblennydd (4) 

3. Dechrau gwael wrth dorri enw hon (4) 

4.  „Mae saeth y bwa rhwng ein bys a‟n 

 bawd      

 A ‟ r  d d a w n s  _ _ _  y n  e i n 

 traed.‟ (Gwenallt) (13) 

5  „Y bardd trwm ___ ___ ___, ___ y 

 dwylaw     

 Na ddidolir rhagor‟ (RWP) (3,4,6) 

6.  „_____ rhowch ar ben   

 Yr Oen ar orsedd nef.‟ (cyf H.G.) (8) 

7. Syr Bydol yn ymwneud a‟th enaid (8) 

11. Cyfrif i bartner sy‟n holi heb ddechrau 

 (8) 

12.  Pen draw y grisial yn deilchion gloyw 

 (8) 

16.  Mae caru Ifor ar yn ail yn achos wylo 

 (4) 

17.  Dechrau bugeilio ochr rewllyd Eryri ar 

 ddechrau‟r dydd. (4) 

 

Atebion Croesair Rhif 101 

Ar draws: 1 Dy gaeau ŷd a‟th. 9 Ysgub. 

10 Samaria. 11 Eithriad. 13 Lonydd. 14 

Lan. 15 cafflo. 16 Byr. 17 Osgoi. 19 

Gorthrwm. 21 Neifion. 23 Siopa. 24 

Tongwynlais. 

I Lawr. 2 Ysguthan. 3 Asbri. 4 Ais. 5 

Ysmalio. 6 Adran. 7 Cyfeiliorni. 8 Bardd 

trwm dan. 12 Diffyg. 15 ceiliog. 16 

Barddoni. 18 Gwingo. 20 Rasal. 22 Nwy. 

 

Croesair Rhif 101 

Deryniwyd 6 ymgais a phob un yn hollol 

gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Ifor Jones, 

Treganna 

 

Croesair Rhif 100 

Derbyniwyd 11 ymgais a 8 ohonynt yn 

hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr y tro 

hwn i Mair Morgan, Treganna 

1 2  3  4  5 5 6  7  

7            8 

8      10 9      

             

11    10         

 11  12 13         

13    15     14    

        18     

15             

      22   16  17  

18      22 19      

             

20     21        

Newyddion 

Hysbysebu  
yn y Dinesydd 

 
Tudalen Gyfan A4:  £200 
Hanner Tudalen A4: £110 
Chwarter Tudalen A4: £60 
Wythfed Tudalen A4: £35 

 
Gosod taflen ar wahan  

£100 - £250 
 

Cysylltwch â 
hysbysebu@dinesydd.com 

neu Meleri Beynon,  
Menter Caerdydd  

029 20689888 
 

www.dinesydd.com 

Bafta Cymru 2010 

Fe gynhelir seremoni Bafta Cymru eleni 

ar y 23 Mai yng Nghanolfan y Mileniwm 

dan arweiniad Cerys Matthews ac Aled 

Jones. 

 

Jimmy a John a Rowan, Yr Archesgob 

Mewn seremoni yn Abertawe ar 31 

Gorffennaf bydd Rowan Williams, 

Archesgob Caergaint a chyn Archesgob 

Cymru yn derbyn rhyddfraint ei dref 

enedigol, Bydd yn ymuno â‟r 

peldroediwr, y diweddar John Charles a 

Jimmy Carter, cyn Arlywydd yr UDA a 

anrhydeddwyd yn y gorffennol.. 

 

Cefnogi „Steddfod Glyn Ebwy 

Mae Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina yn 

estyn gwahoddiad i holl ddarllenwyr Y 

Dinesydd sy‟n cefnogi Eisteddfod 

Genedlaethol Cymru i ddod i fore coffi i 

godi arian tuag at gronfa‟r „Steddfod. 

Fe‟i cynhelir ar fore Sadwrn 22 Mai 

rhwng 10.30 a 12.00 yn Festri Capel 

Bethany Heol Llanisien Fach. Pris 

mynediad fydd £2 i oedolion, plant am 

ddim. Os na allwch ddod ond yr hoffech 

gyfrannu i‟r achos gallwch anfon siec yn 

daladwy i „Eisteddfod Blaenau Gwent a 

Blaenau‟r Cymoedd‟ at Gwyneth 

Jennings, 21 Ardwyn, Pantmawr, 

Rhiwbeina, Caerdydd CF14 7HB. 



Newyddion CRWYDRO 
YN SBAEN 

 

Mae‟r Dref Wen 

ne wyd d  g yho ed d i 

M a r c h o g i o n 

Crwydrol: taith trwy 

berfeddwlad Sbaen, 

pedwerydd llyfr Roger Boore o‟r Eglwys 

Newydd. 

   I‟r rhai sydd wedi mwynhau gwyliau 

yn Sbaen, bydd y llyfr hyfryd hwn yn 

dod ag atgofion melys. Nid Sbaen 

gyfarwydd y Costas a geir yma, fodd 

bynnag, ond hanes taith a wnaeth yr 

awdur a‟i wraig trwy ucheldir, 

gwastadeddau a hen drefi hynod y 

berfeddwlad anghysbell. 

   “Roedden ni eisiau gweld mannau sy‟n 

cyffroi dychymyg y Sbaenwyr eu 

hunain,” medd Roger Boore. “Lleoedd 

megis cynefin Don Quijote, cysegrfan 

Morwyn Guadalupe, y „Wlad heb Fara‟ a 

bryniau La Vera. Cawson ni fod 

ymwelwyr o Sbaenwyr yn tyrru iddyn 

nhw, ond ni oedd bron yr unig 

estroniaid.” 

  Fel mewn unrhyw lyfr taith cyfoes 

boddhaol, ceir rhannu profiadau a 

difyrrwch y crwydrwyr – digwyddiadau 

llon ac nid mor llon, y bwyd, y 

gwestyau, y gofidiau, yr annisgwyl, heb 

sôn am eu trafferthion â‟u hen Volvo 

Estate cleisiog – a ddisgrifir gyda 

hiwmor byw. Gellir mwynhau 

lliwgarwch pentrefi oesol a blasu 

awyrgylch cefn gwlad heulog.  

   Ond taith trwy amser yw hon hefyd, a 

cheir sôn am sawl drama gyffrous yn 

hanes brith y Sbaenwyr. Yn nhref 

Almagro rydyn ni‟n taro ar Diego de 

Almagro y conquistador, ac olrhain ei 

gyfraniad unigryw i erchyllterau ei 

gydwladwyr yn y Byd Newydd. Ym 

Mérida, prifddinas Sbaen Rufeinig, 

gwyliwn ornest ysgytiol rhwng 

gladiatoriaid yn un o amffitheatrau 

perffeithiaf Gorllewin Ewrop. Yn Yuste 

cwrddwn â‟r hen ymherodr gowtiog Siarl 

V a‟i fab anghyfreithlon disglair Don 

John o Awstria. Ac mae gan bob man ei 

ddogn o anecdotau difyr. 

   “Credaf fod hwn yn gyhoeddiad go 

arbennig,” medd llefarydd ar ran Gwasg 

y Dref Wen. “Marchogion Crwydrol 

yw‟r ail lyfr taith gan Roger Boore, yn 

dilyn Taith i Awstralia, a gafodd 

dderbyniad mor wresog. Does dim 

dwywaith nad yw llyfrau coeth a difyr 

Roger Boore yn arloesi maes pwysig 

newydd.” 

Marchogion Crwydrol: taith trwy 

berfeddwlad Sbaen Roger Boore  

Dref Wen £4.99  
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Ôl - Lwybrau 
 
Cefais fy annog gan y brawd Gwilym 

Roberts o Riwbeina i ysgrifennu am rai 

o‟m hatgofion cynnar gan gyfeirio 

ychydig at fy nghefndir yn ogystal â‟m 

blynyddoedd cynnar fel athro ifanc yng 

Nghaerdydd. Doedd wiw i mi wrthod 

wrth gwrs, felly dyma droedio mewn 

geiriau rai o‟r hen lwybrau a fowldiodd 

fy nghymeriad. 

Mae‟r gwreiddiau yn ddwfn yn naear 

Gogledd Sir Aberteifi, ardal y 

gweithfeydd mwyn plwm ar un adeg ac 

erys o hyd eu creithiau hagr a 

gwenwynig ar draws y dirwedd. Roedd 

teulu fy nhad a fy mam yn gysylltiedig 

â‟r gweithiau hyn, teulu fy nhad o ardal 

Ystumtuen, Ponterwyd a Phontarfynach, 

fy mam-gu yn un o‟r Masons, enw a 

ddaeth i‟r fro gyda‟r diwydiant mwyn 

plwm o bosib. Chwaer iddi hi oedd mam 

Tom Richards neu Doc Tom fel y 

cyfeirir ato weithiau. Ni chefais erioed y 

cyfle o‟i gyfarfod ond o bryd i‟w gilydd 

daw cyfle i dorri gair â‟i ddisgynyddion. 

Ni chofiaf fy nhad-cu o ochr fy nhad gan 

iddo farw yn ŵr cymharol ifanc. Roedd 

Richard Davey Davies, fy nhad-cu o 

ochr fy mam yn hanu o bentref Ysbyty 

Ystwyth, ei dad-cu yntau Richard Davey 

wedi dod o Gernyw i weithio fel gof yng 

ngwaith mwyn plwm Lisburne. Mae‟r 

enw yn cyfleu ei gysylltiad â gwlad 

Homphrey Davey a‟i lamp nid anenwog. 

Gwraig o bentref Cwmystwyth oedd fy 

mamgu Elizabeth Davies neu Leis 

Davies fel y‟i hadnabyddid ar lafar 

gwlad, ei thad hithau John Davies yn 

gysylltiedig â‟r gweithfeydd lleol ac 

ystâd Yr Hafod. 

Cefais adnabyddiaeth dda o‟m tad-cu 

gan iddo fyw drws nesaf i ni am 

flynyddoedd a chafodd ddylanwad mawr 

arnaf. Dyn capel a ddarllenai ei Feibl yn 

gyson oedd fy nhad-cu. Ymddiddorai 

yng nghaniadaeth y cysegr ac yn ei 

gartref yr oedd nifer dda o esboniadau 

Beiblaidd. Yno hefyd y gwelais am y tro 

cyntaf gopi o‟r Rhodd Mam, Cymru 

Coch O.M. Edwards a‟r Traethodydd. 

Euthum i‟r ysgol fach yn y pentref cyn 

symud i Ysgol Uwchradd Tregaron ac 

oddi yno i Goleg y Drindod, 

Caerfyrddin. 

Erbyn hyn roedd yn rhaid edrych am 

waith fel athro a chefais swydd gan 

Awdurdod Addysg Caerdydd a‟m lleoli 

fel athro y Gymraeg yn Ysgol Gynradd 

Heol Hafren, Treganna, rhyw ganllath 

oddiar Heol y Bontfaen a thafliad carreg 

tu ôl i adeilad Siop Woolworth fel yr 

oedd hi pryd hynny. Bu‟r blynyddoedd 

cynnar hyn yn rhai gwerthfawr iawn ar 

lawer ystyr - adnewyddu cyfeillgarwch â 

hen ffrindiau ysgol a choleg, dod i 

adnabod eraill oedd mewn swyddi tebyg 

trwy gyfrwng cyfarfodydd megis Yr 

Urdd, UCAC, Tŷ‟r Cymry, Capel Y 

Crwys a Phwyllgor Pêl-droed Ysgolion y 

ddinas. Yn gynnar iawn daeth cyfle i 

adnabod Gwilym Roberts a oedd ar dân 

dros bopeth Cymreig ac roedd ffrwyno ei 

frwdfrydedd mewn pwyllgor yn ei 

flynyddoedd cynnar yn Ysgol Trelái yn 

gofyn am gryn orchwyl ar ran unrhyw 

gadeirydd! Fe‟i hadnabyddid gan ambell 

un mwy gwladaidd na‟i gilydd fel 

„Trelái‟ ond rwy‟n siŵr i hwnnw gael 

maddeuant llawn gan y gŵr a safodd yn 

y bwlch am dros hanner can mlynedd. 

Does yr un llwybr yn cael ei greu heb 

fod rhywun yn ei gerdded a gobeithio i 

mi lwyddo i wneud hynny gyda hyn o 

atgofion. 

 Garwyn Davies, Penarth 

Organ Newydd i Eglwys Gadeiriol 

Llandaf 

Cafwyd y datganiad cyhoeddus cyntaf ar 

yr organ newydd gan Richard 

Moorhouse, Organydd a Chorfeistr yr 

Eglwys Gadeiriol yn ystod gwasanaeth 

adeg y Pasg. Adeiladwyd yr hen organ ar 

ôl i‟r eglwys gael ei bomio yn ystod yr 

Ail Ryfel Byd. Mae‟r organ newydd yn 

cynnwys 4,870 o bibau ac wedi costio 

£1.5m ac wedi cymryd deunaw mis i‟w 

hadeiladu â llaw. Dyma‟r organ 

Brydeinig fwyaf o‟i bath i‟w hadeiladu 

ym Mhrydain ers bron i hanner can 

mlynedd. 

 

Tlws Pensaernïol 2010 

Mae Sefydliad Brenhinol Penseiri 

Prydain wedi dewis rhestr fer o 

ddeuddeg adeilad yng Nghymru i‟w 

hystyried ar gyfer derbyn Tlws 

Rhyngwladol yn y byd pensaernïol. Mae 

chwech o‟r deuddeg yng Nghaerdydd sef 

adeilad newydd y Cydbwyllgor Addysg 

ar Western Avenue. Y Llyfrgell Ganolog 

yn Yr Ais, Gwesty‟r Sleeperz yng 

nghanol y ddinas, Skypad yn Ysbyty‟r 

Brifysgol ar gyfer pobl ifanc sy‟n 

dioddef o ganser, Canolfan Chapter yn 

Nhreganna a‟r Britannia yn y Bae. 

 

Ysgoloriaethau  

Llongyfarchiadau i Flora Louise 

Kerridge ac Euros Dyfnan ap Hywel, 

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ar ennill 

ysgoloriaethau mynediad i Brifysgol 

Bangor. 



Newyddion 

 

 

 

 

CHWILIO AM  
BLASTRWR?   

 
Am amcanbris ffoniwch  

Rhiannon ar: 

  07859 919477 
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„Dwi‟n mynd yn hen…‟ 

Llongyfarchiadau i‟r cyfansoddwr, y 

canwr a cheidwad y goleudy, Emyr 

Huws Jones ar ddathlu ei ben blwydd yn 

60 oed yn ddiweddar. 

 

„Mi Ganaf Gân‟ 

Cynhelir noson Wobrwyo Academi 

Cerddorol yng Ngwesty‟r Grosvenor yn 

Llundain ar 10 Mai ac enwebwyd y DJ 

Huw Stephens o‟r Eglwys Newydd yng 

nghategori y rhaglen gerddorol arbenigol 

orau. Pop lwc iddo! 

 

„Hi yw fy ffrind‟ 

Etholwyd y Prifardd Christine James o‟r 

Eglwys Newydd a Manon Rhys o 

Dreganna yn Gymrawdyddion o‟r 

Academi Gymreig. Bu‟r ddwy yn cyd-

olygu y cylchgrawn llenyddol Taliesin ac 

enillodd Manon Wobr y Darllenwyr yn 

2006 am ei nofel „Rara Avis‟ tra enillodd 

Christine James Goron Eisteddfod Eryri 

a‟r Cyffiniau yn 2005. Llongyfarchiadau 

i‟r ddwy. 

 

„Cofio dy wyneb‟  

Mae Richard Lewis, Cyn Bennaeth 

Rhaglenni Cyffredinol BBC Cymru 

newydd gyhoeddi ei hunangofiant o‟r 

enw Out of the Valley – The 

Autobiography of a Media Man. Cyn ei 

ymddeoliad, bu Richard yn gweithio i‟r 

BBC am bron ddeng mlynedd ar hugain 

cyn mynd i weithio i S4C. Erbyn hyn 

mae o a‟i wraig, Bethan, cyn athrawes 

Ffrangeg yng Nglantaf, yn rhannu eu 

hamser rhwng eu cartre yn Llandaf a De 

Ffrainc. Cyhoeddir ei hunangofiant gan 

Wasg Y Lolfa a‟r pris ydy £8.95 

 

 „Ceidwad y Goleudy?‟ 

Naddo, wnaeth Capten Robert Falcon 

Scott ddim hwylio tua‟r Antarctic o Lyn 

Parc y Rhath! A dweud y gwir, er i‟w 

long, y Terra Nova hwylio o borthladd 

Caerdydd tua‟r de gan mlynedd yn ôl, 

doedd Capten Scott dim arni. Ymunodd 

â‟r criw yn ddiweddarach ar eu ffordd i 

Begwn y De. Eleni trefnwyd nifer o 

ddigwyddiadau i gofio‟r achlysur gan 

Gymdeithas Capten Scott. Un 

digwyddiad fydd seremoni ail greu yr 

ymadawiad ar 15 Mehefin am 8.30 y 

bore pan fydd llong Ymddiriedolaeth 

Ieuenctid y Llongau Uchel, Stavros S 

Niarchos yn cynrychioli‟r Terra Nova yn 

hwylio allan i‟r môr.  

   Ond cofiwch ymweld â‟r gofeb ar ffurf 

goleudy yn Llun Parc y Rhath hefyd i 

gofio‟r achlysur hanesyddol.  

Llongyfarchiadau i   

Arthur a Mair Jones, Sain Nicolas y Fro 

ar ddathlu eu Priodas Aur yn ddiweddar. 

Mudiad Ysgolion 
Meithrin 

Mudiad Ysgolion Meithrin 

Fe gynhelir yr Ŵyl Feithrin eleni ar 

Ddydd Mercher 16 Mehefin yng 

Nghanolfan Hamdden Cogan ym 

Mhenarth. Y thema yw „Adar ac 

Anifeiliaid‟. Felly dewch i ymuno â 

Gwenda Owen a Dewin! 

   Stondinau, Cystadlaethau, Hwyl a sbri 

i deuluoedd a phlant - i gyd am £1! 

   Am fwy o wybodaeth cysylltwch â‟ch 

c y l c h  l l e o l  n e u  â 

wyn.williams@mym.co.uk  

Gwenda Owen 

Cerddwyr ar un o‟r teithiau Cymraeg  

„Castell, Llys a Ffynhonnau‟ 

„Wrth gwrs fe gei di gerdded ar hyd fy 

llwybr..‟ 

Os ydych am gerdded a mwynhau 

golygfeydd godidog y fro yna rhowch 

sglein ar eich esgidiau cerdded a 

chysylltwch ar unwaith â Valeways.  Yn 

ystod penwythnos 14 - 16 Mai fe 

gynhelir Gŵyl Gerdded gyntaf Bro 

Morgannwg. 

   Fe drefnwyd ugain o deithiau difyr ac 

amrywiol, pob un â thywysydd, o 

gwmpas Bro Morgannwg. Mae rhai 

teithiau yn para am y dydd ac eraill yn 

addas ar gyfer teuluoedd ac ar Ddydd 

Sul, 16 Mai fe fydd yna daith i siaradwyr 

a dysgwyr Cymraeg.  

   Felly dewch i ymlwybro trwy borfeydd 

bras y fro neu ar hyd clogwyni serth yr 

arfordir neu ddarganfod dirgelion 

pentrefi gwledig ac ambell i dref 

hynafol. Brysiwch i gofrestru trwy 

y m w e l d  â  g w e f a n 

www.valeofglamorganwalkingfestival.or

g.uk neu cysylltwch yn uniongyrchol â 

Valeways ar 01446 749000. (Dydd Llun 

i Ddydd Iau; 9am – 1pm) 

D‟wedwch chi… 

“Sori!” me‟ fi. “Dwi‟n alyrjic i 

garafans hefyd. Fuesh i‟n byw 

mewn un efo Nowi Bala yn Croes 

Cyrlyrs ers talwm. O‟dd rhaid i ti 

droi dy wely‟n fwr‟ brecawst ar dy 

godiad bob dydd a ffrio sosejis ar 

dy ben i lawr yn y bathrwm!” 

 Goronwy Jones, Y Dyn 

Dwad, o „Alias Myth a Jones‟ 
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Atgofion 
 

Cyfansoddi Cân 
Boblogaidd i Blant 

 
Wrth wylio‟r gyfres “Pethe” ar S4C 

mewn un rhaglen sonion nhw am sut 

cyfansoddwyd y gân “Sosban Fach” ac 

es innau i feddwl wedyn am sut daeth y 

gân boblogaidd i blant ifanc “Yr Eliffant 

Mawr a‟r Cangarŵ” i fodolaeth. 

Digwyddodd hyn nôl ym mhum degau‟r 

ganrif ddiwethaf pan o‟n i a‟m cyfyrder, 

Elfed Roberts, Penrhyndeudraeth, yn 

fyfyrwyr yn y Gyfadran Addysg ym 

Mhrifysgol Aberystwyth. Cawson ni ein 

hanfon i wneud cyfnod o ymarfer dysgu 

yn Ysgol Gynradd y Bermo lle oedd y 

bardd W.D.Williams yn brifathro. 

A r h o s o n  n i ‟ n  d a u  y m 

Mhenrhyndeudraeth gan deithio i‟r 

Bermo ar y trên bob bore. Tra‟n teithio at 

y trên un bore dyma fy nghyfyrder yn 

meddwl am y geiriau “Ribi di res” ar yr 

alaw “Vive L‟amour” ac ar ôl cyrraedd 

yr ysgol dyma ganu‟r alaw i 

W.D.Williams a chanu‟r gytgan “Ribi di 

res i mewn i‟r arch a nhw.”   

   Erbyn amser chwarae y bore hwnnw 

roedd W.D. wedi cyfansoddi pum 

pennill. Dechreuais innau ganu‟r gân 

mewn nosweithiau cymdeithasol Côr 

Aelwyd yr Urdd Caerdydd a daeth yn 

boblogaidd ymhlith yr aelodau. Lledodd 

y gân ac fe‟i recordiwyd gan Gwmni 

Sain hefo Dafydd Iwan ac Edward 

Morus Jones yn ei chanu. Roedd W.D. 

Williams yn olygydd y cylchgrawn “Yr 

Athro” ac ychydig fisoedd ar ôl iddo 

gyfansoddi‟r gân dyma‟r geiriau yn 

ymddangos yn “Yr Athro” dan fy enw i! 

Dychrynais i gan nad oeddwn i‟n fardd 

nac yn gyw fardd hyd yn oed a gorfu i mi 

wadu mai fi oedd y cyfansoddwr wrth 

sawl un a welodd y geiriau yn y 

cylchgrawn!  

   Digwyddodd rhywbeth tebyg yn y gân 

“Mae‟r Brenin Mawr Caradog yn dod 

dros y bryn” a ddaeth yn boblogaidd yng 

Ngwersyll yr Urdd  Llangrannog 

ystalwm. Cân Saesneg oedd hon hefyd 

yn wreiddiol ond wn i ddim pwy 

gyfansoddodd y 

fersiwn Gymraeg 

o‟r gân. Pwy all 

fy ngoleuo tybed? 

 

Gwilym Roberts. 

PASPORT 

Llanc o‟r gogledd  

sy‟n cael ei holi y mis yma.  

O Fangor y daw Andreas Daniel... 
 

Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti‟n byw?  
Rydw i‟n byw yn Parc Victoria gyda fy 

nghariad. 

 

Ers faint wyt ti‟n byw yng Nghaerdydd?  
Symudes i Gaerdydd ar gyfer fy swydd 

gyntaf nôl ym mis Medi 2000, felly oddeutu 

naw mlynedd a hanner. Dwi‟n dal i gofio 

eistedd tu allan i‟r Cayo yn yr haul, yn 

mwynhau peint gyda fy ffrindiau ar 

ddiwrnod cyntaf fy mywyd newydd yn y 

brifddinas. 

 

Beth fuest ti‟n ei wneud cyn[neu]ar ôl 

symud yma? 
Roeddwn wedi hanner bwriadu dod i 

Gaerdydd i astudio yn y Coleg, cofio cael  

braw gweld fod hi‟n cymryd bron i hanner 

awr i yrru ar draws y ddinas i Cathays ar 

gyfer dydd agored, ddos i ganlyniad fod y 

ddinas yn rhy fawr - felly off a fi i 

Aberystwyth. Wedi‟r Coleg, roeddwn yn 

benderfynol o aros yng Nghymru, a gan fod 

rhan helaeth o fy ffrindiau agos y Coleg a 

chariad ar y pryd yng nghyffiniau Caerdydd, 

ddes i‟r ddinas i chwilio am waith. Swydd 

gyntaf gyda Legal & General, a dyna lle 

bues i am bron i naw mlynedd. Bellach rwyf 

yn creu meddalwedd i gwmni yng 

Nghwmbrân. 

 

Pedair blynedd yn ôl gofynnodd fy chwaer 

imi dynnu lluniau yn ei phriodas, a dyna 

oedd dechrau ail yrfa rhan amser. Y bwriad 

yn y pen draw, yw newid proffesiwn yn y 

gobaith fydd gwaith ffotograffu‟n talu digon 

i fy nghynnal - hyd yn hyn, dwi‟n gwario‟r 

pob dime gâi ar fwy o offer ffotograffu! 

 

Beth wyt ti‟n hoffi ei wneud yn dy amser 

hamdden?  
Dwi wrth fy modd yn tynnu lluniau 

tirluniau. All fod yn hamdden eitha di-

gymdeithasol gan fod y golygfeydd gora fel 

arfer ar ben mynydd, mae‟r golau gora ar 

gyfer tynnu lluniau  i‟w cael fel mae‟r haul 

yn machlud, neu‟n codi; does neb yn cîn 

iawn ar ddeffro‟n gynnar na cherdded adre 

yn y tywyllwch. O bryd i‟w gilydd byddaf 

yn beicio-mynydd tu cefn i Gastell Coch ac 

ar hyd y „Ridgeway‟, gan fwynhau peint yn 

y Maenllwyd, cyn mentro nôl ar gefn y beic 

a gobeithio buaswn i ddim yn disgyn o‟r 

beic wrth wibio lawr y llwybr trwy‟r 

goedwig uwchben Tongwynlais. 

 

Be sy‟n gwneud i ti chwerthin? 
Fy nwy nith yn chwarae a mwynhau...o ia - 

safon chwarae‟r Sgarlets (soniais fy mod yn 

cefnogi‟r Gweilch?). 

 

Beth sy‟n dy wylltio di?  
Merched hollol ddieithr di-Gymraeg 

Caerdydd yn fy nwrdio am fod yn 

„ddigywilydd‟ yn sgwrsio gyda ffrindiau yn 

y Gymraeg o fewn eu pellter clywed!! 

   Y llall yw ‘double-parking’ – mae mannau 

parcio ar strydoedd Treganna yn ddigon 

prin fel mae hi. 

 

Oes yna fannau yng Nghaerdydd wyt ti'n 

hoffi mynd iddynt? Pam? 
Caeau o amgylch Pontcanna. Bues i‟n byw 

yn yr ardal gyda ffrindiau Coleg am fy chwe 

blynedd cyntaf yng Nghaerdydd - lle 

hamddenol. Mae‟n codi atgofion melys o‟r 

cyfnod reit ddi-gymhleth (dim morgais, na 

chyfrifioldebau!), erbyn hyn mae‟n le grêt 

ar gyfer eistedd yn yr haul a darllen y 

papura newydd dydd Sul pan gâi gyfle (sy‟n 

brin iawn erbyn hyn). 

 

Lle wyt ti‟n hoffi mynd am wyliau?  

Gogledd Cymru...trafferth yw, tydi‟r 

tywydd ddim wastad yn ffafriol, a does fawr 

i wneud os mae‟n bwrw. Fel arall, 

Ynysoedd Groeg ar gyfer haul, bwyd braf a 

nofio yn y môr. Unwaith mentrais i gerdded 

yn y Julien Alps, ond roedd profiad o aros 

mewn hostel llawn ar gopa‟r mynydd, a 

chael fy ngorfodi i gysgu mewn gwely ochr 

yn ochr i wely Almaenwr nobl canol oed 

oedd yn chwyrnu trwy‟r nos, yn rhy boenus 

imi fentro yno eto! 

 

Beth ydy‟r peth mwyaf unigryw am 

Gaerdydd? Pam?  

Mae rhywbeth yma ar gael i bawb. Mae‟n 

ddinas gyda chymysgedd o rannau egniol a 

hamddenol. Mae Caeau Cooper yn 

arwyddocâd o hyn - tafliad Carreg o 

brysurdeb Duke Street, Queen Street a St. 

Mary‟s Street, ond eto‟n hamddenol braf ger 

yr afon. Mae‟n ddinas reit ifanc o ran 

Cymry Cymraeg - mae llawer (fel fi) yn 

heidio yma yn chwilio am waith wedi‟r 

coleg. Rhai yn aros, eraill yn gadael. Mae 

egni‟r bobl ifainc yma‟n yn cadw‟r ddinas 

yn lle cyffrous a diddorol. 

 

Lle wyt ti‟n gweld dy hun mewn deng 

mlynedd?  
Mewn byd perffaith - yn gwneud 

bywoliaeth fel ffotograffwr, unai‟n byw yng 

ngorllewin Cymru, neu nôl yn y Gogledd. 

Ond yn raddol bach, rwyf wedi gosod 

gwreiddiau yma yng Nghaerdydd, doedd 

byth bwriad i aros yma cyn hired pan 

symudes i yma bron i ddeng mlynedd yn ôl. 

Dwi‟n siŵr y byddwn yn cyhoeddi‟r un 

amcan i symud ymhen deng mlynedd eto... 

http://www.rhif12.co.uk 

http://www.andreasdaniel.co.uk  

http://www.rhif12.co.uk/
http://www.andreasdaniel.co.uk/


Y Mesur Iaith Gymraeg – 
cryfhau’r iaith yng 

Nghaerdydd? 
 

Ydi‟r ddeddf iaith newydd a 

gyhoeddwyd tua mis yn ôl gan 

Lywodraeth Cymru yn mynd i gryfhau‟r 

Gymraeg yng Nghaerdydd? 

   Gadewch i ni ystyried un enghraifft 

syml: cyfle i blant weld a chlywed y 

Gymraeg tu allan i‟r ysgol. Dyma sydd, 

yn ôl yr arbenigwyr, yn hollbwysig er 

mwyn cynyddu defnydd yr iaith. Ar hyn 

o bryd, mae Cyngor Caerdydd yn 

cyfaddef nad ydynt yn darparu unrhyw 

wersi nofio trwy‟r Gymraeg. Felly, 

gofynnodd aelod o Gymdeithas yr Iaith 

i‟r Gweinidog Treftadaeth yn ddiweddar 

a fydd y Mesur Iaith yn golygu y 

byddai‟n rhaid i gynghorau roi cyfleoedd 

i blant defnyddio'r Gymraeg tu allan i'r 

ysgol? Na fydd, oedd yr ymateb. 

   P a  we r t h  y m a r f e r o l  y w ‟ r 

ddeddfwriaeth felly, os nad yw‟n 

galluogi plant sy‟n byw yng Nghaerdydd 

i gael hawliau i gael gwersi nofio yn y 

Gymraeg? Ai yn y dosbarth yn unig y 

maen nhw i weld y Gymraeg? 

   Mae darn mawr o jig-so y mesur ar 

goll ar hyn o bryd. Yr unig sôn am 

hawliau yn y mesur iaith yw hawl i 

gwmnïau a chyrff geisio osgoi unrhyw 

gyfrifoldeb i roi gwasanaethau Cymraeg. 

Dim hawliau i blant, ond hawliau i 

gwmnïau. Allwn ni  ddisgwyl 

gwasanaethau gwell yn y Gymraeg? Eto, 

na allwn. 

    Y gwir yw na fydd hawl i bobl 

ddefnyddio‟r Gymraeg yn eu bywydau 

pob dydd, ni fydd hawl gan blant na 

rhieni i addysg cyfrwng Gymraeg, ac ni 

fydd gan y Gymraeg statws swyddogol 

yn ein gwlad o dan y cynlluniau, er 

gwaethaf addewidion y Llywodraeth. 

Rydym ni eisiau yr hawl i‟r Gymraeg 

oherwydd rydym ni eisiau gweld hyder 

pobl yn yr iaith yn cynyddu. 

   Mewn llythyr agored i gylchgrawn 

Golwg fe ddywedodd un deg tri o 

gyfreithwyr: “Ofnwn fod y Mesur yn 

greadur llai effeithiol nag y gallasai fod i 

ddylanwadu‟n gadarnhaol ar yr 

hinsawdd ieithyddol yng Nghymru.”    

„Datblygiad o gynlluniau iaith‟ yn unig 

yw‟r mesur hwn yn ôl y Llywodraeth. 

Dyna pam mae Cymdeithas yr Iaith yn 

dweud bod y gwleidyddion yn colli cyfle 

enfawr i wneud gwahaniaeth pwysig  

dros yr iaith yng Nghaerdydd, a Chymru 

gyfan. 

   Dewch gyda ni! Cefnogwch 

ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith 
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D. Croeso i Gaerdydd ac i Gymru, 

 Benito. Ble ydych chi‟n aros yng 

 Nghaerdydd? 

B. Da‟ni‟n aros yn Rhiwbeina hefo‟n 

 merch Miriam Tilsley a‟i gwr a‟r 

 plant.  

D. Ydych chi wedi bod draw yng 

 Nghymru o‟r blaen? 

B. Ydw, dyma‟r pumed tro imi ddod 

 draw bellach. 

D. Pryd oedd y tro cyntaf? 

B. Nôl yn 1994 hefo Parti Meibion 

 Ysgol Gerdd Y Gaiman. 

D. „Da chi‟n cofio beth oedd eich 

 argraffiadau cyntaf o Gymru? 

B. Ydw. Dwi‟n cofio‟r croeso 

 twymgalon; synnu fod cymaint o 

 drefi; yr  amrywiaeth yn yr 

 adeiladau megis cestyll ac ati a 

 gwyrddni‟r wlad. 

D. Ble cawsoch chi‟ch magu yn y 

 Wladfa? 

B. Ces i a fy nau frawd ein magu ar 

 fferm yn ardal wledig rhwng y 

 Gaiman a  Threlew. 

Bu Benito Jones a‟i wraig Bertrice o‟r 

Wladfa yn ymweld â Chaerdydd yn 

ddiweddar ac aeth Y Dinesydd i holi 

Benito. 

Murlun lliwgar i Sblot 
 

Mae Cydlynydd Academaidd Prifysgol 

Bangor sef Andrew Smith o Harlech 

wedi ei ddewis allan o 150 o geisiadau i 

greu murlun ar bont reilffordd yn Heol 

Sblot. Mae‟n furlun lliwgar dros ben ac 

yn werth i‟w weld. 

D. O ble yng Nghymru oedd eich teulu 

 yn dod? 

B. Ochr fy nhad o Gaerfyrddin a 

 Threherbert ac ochr fy mam o 

 Ddolwyddelan. 

D. Beth oedd eich gwaith? 

B. Bues i‟n gweithio mewn banc 

 mewn gwahanol ardaloedd o‟r 

 Wladfa. 

D. Rwan „da chi wedi ymddeol beth 

 „da chi‟n wneud yn eich oriau 

 hamdden? 

B. Dwi‟n pysgota, ffermio ychydig, 

 canu yng Nghôr yr Ysgol Gerdd a 

 chymdeithasu! 

D. Ydych chi‟n aelod o Orsedd 

 Patagonia? 

B. Ydw. Fi ydy Trysorydd Yr Orsedd 

 a‟m henw yn Yr Orsedd ydy 

 „Benet‟ gan mai dyna sut mae pobl 

 yn fy „nabod yn y Dyffryn. 

D. Diolch am roi o‟ch amser i siarad 

 â‟r Dinesydd, siwrnai dda i chi a‟ch 

 gwraig yn ôl i‟r Wladfa a brysiwch 

 yn ôl i‟n gweld unwaith eto. 

Gymraeg i gryfhau‟r Mesur:  

-     Dewch i‟n Rali yng Nghaerdydd 

am 11yb, Mai 22 tu allan i‟r Senedd 

yng Nghaerdydd 

-     Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i 

wneud yn siŵr bod gwleidyddion yn 

sylweddoli bod angen cryfhau‟r mesur: 

www.cymdeithas.org/lobi.php   
erbyn Mai 11. 

-    Llofnodwch ein deiseb  

http://deiseb.cymdeithas.org   

 

Menna Machreth 

Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 

Ymweld â Chaerdydd 

 

D‟wedwch chi… 

Sad 10 Ebrill Caerdydd v Darllen 

Sad 24 Ebrill Caerdydd v 

 Sheffield Mer 

 

    Gwasanaeth cyfieithu Google! 

http://deiseb.cymdeithas.org/
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Newyddion o’r Eglwysi Capel y Crwys 

Minny Street 

Oedfa Nos Iau Cablyd 

Daeth 40 o aelodau o bob oed i‟r Festri ar 

Nos Iau Cablyd i “ail-greu Y Swper Olaf” 

a threulio “Orig yng Ngethsemane”.  Gan 

gyd-eistedd o amgylch bwrdd fe‟n 

hatgoffwyd o‟r Deg Pla adeg alltudiad 

Israel i‟r Aifft a darllenwyd hanes exodus 

yr Israeliaid. Pawb wedyn yn codi deg 

pinsiad o halen i bowlen o ddŵr - pinsied i 

gynrychioli pob pla - cyn cymryd sbrigyn o 

bersli gwyrdd, ei droi yn y dŵr hallt a‟i 

fwyta. „Roedd hyn yn tanlinellu mai 

hanfod ein ffydd yw Bywyd Newydd yn 

tarddu o ddioddefaint, yn ffynnu er 

gwaethaf dioddefaint. Fe‟n hatgoffwyd 

wedyn o ladd oen y Pasg a thaenu gwaed ar 

“gapan a dau bost y drws”, o‟r bara heb ei 

lefeinio (matzah)  a chwerwder bywyd 

nifer o‟r Israeliaid.  Crynhowyd y 

profiadau yma trwy fwyta brechdan o gig 

oen, matzah a llysiau chwerw cyn 

cyfranogi o “haroset”, sef iogwrt a mêl, yn 

unol ag addewid Duw i waredu‟r Israeliaid 

“o law‟r Eifftiaid, a‟u harwain ... i wlad yn 

llifeirio o laeth a mêl”. O Ŵyl y Pasg 

cyntaf honno a gofnodir yn Llyfr Exodus 

symud i‟n Pasg Cristnogol; rhannu ŵy 

Pasg i‟n hatgoffa am y Bywyd Newydd a 

ddaw o gragen wag yr ŵy. Yna rhannu o‟r 

bara a‟r gwin, â‟r addewid fod y Duw a 

roddodd ei Fab yn cynnig i ni ffordd 

newydd o fyw a rhoi i ni ei nerth i‟n 

galluogi i‟w wasanaethu. Cafwyd cyfle i 

rannu cymdeithas ymhellach dros baned 

cyn ail-ymgynnull mewn cylch i gyd-

fyfyrio a chyd-weddïo yn sŵn geiriau‟r 

Iesu yng Ngethsemane, “Eisteddwch yma 

tra byddaf fi‟n mynd fan draw i weddïo.”  

Er yn anghyfarwydd i‟n traddodiad ni, 

amheuthun a bendithiol bu eistedd am 

hanner awr yng nghwmni cyd-aelodau 

mewn tawelwch gweddigar cyn i‟r 

Gweinidog, y Parchg Owain Llyr Evans, 

gyflwyno gweddi  o ymgysegriad i‟n 

paratoi ar gyfer ymuno yng ngwasanaeth 

Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd 

brynhawn Gwener y Groglith a 

dathliadau‟r Trydydd Dydd ar Sul y Pasg 

yn Minny Street: “Rydym yn gadael hyn oll 

i Ti gan ddisgwyl dy alwad, dy arweiniad 

a‟th arfogaeth. „Rydym yn rhoi ein hunain i 

Ti.”    

 

Ymddiriedolwyr newydd 

 Mewn Cwrdd Eglwys ym mis Mawrth 

cadarnhawyd ethol tri Ymddiriedolwr 

ychwanegol yn Andrew Bartholomew, 

Peter Griffiths ac Iolo Walters.  Dymunwn 

pob bendith iddynt yn eu swyddogaeth 

newydd o fewn yr Eglwys. 

 

Y Gymdeithas 

Daeth tymor y Gymdeithas i‟w phenllanw 

gyda chinio blasus yng Nghlwb Golff 

Llanisien. Gwestai‟r noson oedd y Parchg 

Aled Gwyn ac wrth iddo ein hatgoffa o rai 

o‟r cewri a gollwyd gennym fel cenedl yn 

ystod y flwyddyn tanlinellwyd yr angen i 

ninnau ymfalchïo yn ein Cymreictod.  Nid 

annisgwyl oedd i Aled fritho‟i anerchiad 

gyda storïau a hanesion o‟i blentyndod a‟i 

fagwraeth ond syrpréis iddo ef ac i‟r 

gynulleidfa oedd cael gwrando ar R. Alun 

a Rhiannon Evans yn cyflwyno cywydd o 

waith yr Archdderwydd newydd i‟w frawd 

ar ddiwedd y noson. Er bod y cyfarfodydd 

yn y festri wedi gorffen am y tro, mae‟r 

teithiau cerdded yn parhau.  Dros y 

misoedd diwethaf mae John Albert Evans 

wedi tywys y cerddwyr ffyddlon o gwmpas 

Rhydri a Chastell Ogwr a mawr yw‟r 

edrych ymlaen at daith “Dowlais Top” dan 

arweiniad Rhiannon Evans ym mis Mai. 

 

PIMS (Pobl Ifanc Minny Street) 

Un o uchafbwyntiau gweithgarwch ein 

pobl ifanc bob blwyddyn yw‟r cwis 

blynyddol rhyngddynt a‟r oedolion! Bu 

rhaid ateb cwestiynau o‟r Ysgrythur, byd 

chwaraeon, penawdau‟r Western Mail a 

hoff ganeuon y Gweinidog!  Er i‟r oedolion 

fod ar y blaen yn ystod y rowndiau cynnar 

buan y newidiodd pethau a‟r bobl ifanc a 

orfu yn y diwedd. 

 

Cylch Elusen 

Gyda thros £3000 eisoes wedi ei gasglu, 

mawr oedd yr edrych ymlaen at gyngerdd 

Côrdydd yn y capel nos Sul, Ebrill 18, er 

budd ein helusen eleni, Touch Trust. Dan 

arweiniad medrus Sioned James, cafwyd 

rhaglen amrywiol a safonol gan y côr 

ynghyd a chyfraniadau gan unawdwr a 

thrwmpedwr a mawr yw ein diolch am 

barodrwydd yr holl aelodau i roi o‟u 

hamser er bydd yr elusen. Yn dilyn 

llwyddiant y noson, a chan wybod fod 

ambell i ddigwyddiad eto i‟w gynnal cyn 

yr haf rym yn gwbl hyderus y byddwn 

wedi mynd heibio ein targed o £4000 erbyn 

yr haf. 

Y Gymdeithas 

Yn ôl yr arfer fe drefnwyd ein gwasanaeth ar 

fore Dydd Gwener y Groglith gan Y 

Gymdeithas. Cymerwyd at y rhannau 

arweiniol gan rai o aelodau y pwyllgor ac yn 

ystod y darlleniadau perthnasol adeiladwyd 

croes o flociau pren i ddynodi aberth y 

croeshoelio cyn i bawb ddod at fwrdd y 

cymun. Yn dilyn, ail-adeiladwyd y groes yng 

nghyntedd agored y capel. Cafwyd noson o 

adloniant difyr iawn yn Theatr y Crwys ar 

Nos Wener 23 Ebrill gyda Siriol Burford a 

Steve Preston fel unawdwyr. Ar Ddydd Llun 

3 Mai aethom ar ein taith gerdded flynyddol i 

High Cross a dilyn llwybr un o gamlesi‟r fro. 

 

Y Gorlan 

Ein gwraig wadd yng nghyfarfod diwethaf 

tymor cyfredol y Gorlan oedd Eirlys Davies, 

gweddw y diweddar Barchedig T.J.Davies a 

chyn aelod yma yn y Crwys. Aeth Eirlys â ni 

yn ôl i ddechrau yr ugeinfed ganrif trwy 

gyfrwng erthygl a ymddangosodd mewn 

cyfrol deyrnged i‟r diweddar hanesydd 

Hywel Teifi Edwards. Dyma gyfnod y 

diwygiad crefyddol a gysylltir fel arfer ag 

ardaloedd diwydiannol y De. Cyfeiriodd yn 

arbennig at un llosg fynydd o bregethwr sef 

Joseph Jenkins y Cei fel y‟i hadnabyddid yn 

aml. Prynhawn gwerthfawr a fwynhawyd gan 

bawb. 

 

Y Grŵp Merched 

Cyfarfu‟r Grŵp yma ar Nos Lun 29 Mawrth. 

Y Parchedig Denzil John oedd y gŵr gwadd a 

chafwyd ganddo anerchiad amserol a chryf a 

hithau yn nesáu at un o wyliau mwyaf 

arwyddocaol y ffydd Gristnogol. Rhoddwyd 

amlinelliad o‟r gwelliant a fu o fewn nifer o 

enwadau i roi i‟r wraig ei lle a‟i safle o 

gydraddoldeb mewn esblygiad eglwysig. 

 

Aelodau Newydd 

Ar Ddydd Sul 18 Ebrill fe drefnwyd oedfa 

arbennig i dderbyn pedwar o ieuenctid yr 

Eglwys yn gyflawn aelodau. Y pedwar yw 

Beca Davies, Lowri James, Jonathan Bowen 

a Dafydd Herbert. Cymerwyd rhan gan gôr 

ieuenctid yr Eglwys o dan arweiniad Gareth 

Rhys Davies.  
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Cydymdeimlwn â… 

Eglwys Dewi Sant Ebeneser, Heol Siarl Salem Treganna 

Chwiorydd Pontyberem 
Dydd Sul Mehefin 20fed bydd aelodau o Gymdeithas Chwiorydd Caersalem 

Pontyberem yn cynnal gwasanaeth yn Eglwys Sant Teilo yn Amgueddfa Werin Sain 

Ffagan. Bydd y gwasanaeth yn cychwyn am 12.30 yp. Yna byddwn yn mynd ymlaen i 

Fwyty Ffresh yng Nghanolfan Y Mileniwm erbyn 4 o'r gloch i gael cinio. Pris y bwyd 

fydd £15. 

   Estynnir gwahoddiad i unrhyw un sy'n byw yng Nghaerdydd ac sydd â chysylltiad â 

Chaersalem ac sy'n dymuno ymuno â ni gysylltu â Rhinedd Rees, rhif ffôn 

01269870346 neu e-bost albanrees346@btinternet.com . 

CYSEGRU AC ANRHEGU YN 

EGLWYS DEWI SANT 

Uchafbwynt yr Wythnos Fawr ym mhob 

eglwys a chapel yw Sul y Pasg. Eleni, yn 

Eglwys Dewi Sant, cawsom y fraint o 
groesawu Archesgob Cymru, y 

Parchedicaf  Barry Morgan i bregethu yng 

ngwasanaeth Gosber y nos. 

   Ar ddechrau’r gwasanaeth, bendithiwyd 

a chysegrwyd yr holl waith atgyweirio ac 

addurno a wnaed yn yr eglwys dros y 

flwyddyn ddiwethaf. Bu‟n gyfnod digon 

anodd yn ein hanes. Oherwydd y 

sgaffaldau a godwyd yng nghorff yr 

eglwys, bu‟n rhaid cynnal gwasanaethau‟r 

Sul yn y Capel Mair. Yn yr wythnos, trwy 
garedigrwydd Coleg Mihangel Sant, 

cawsom ddefnyddio capel y coleg ar 

gyfer ein gwasanaethau. Trwy‟r holl 

gyfnod hwn bu rhaid hepgor defnyddio‟r 

organ, symud a diogelu‟r pibau a‟u hadfer 

yn ofalus wedi i‟r gwaith ddod i ben. 

Goruchwyliwr y prosiect o‟r cychwyn yw 

Mr. Rhys Jones, Trysorydd yr eglwys a 

Warden y Ficer, ac mae‟n dyled iddo am 

ei ddyfalbarhad a‟i ymroddiad i‟r gwaith 

yn fawr. Bydd Rhys yn parhau i 
gyfarwyddo‟r prosiect wrth iddo symud 

ymlaen i‟r cam nesaf, sef adfer toeau 

croesau‟r gogledd a‟r de, ynghyd â‟r 

porth a‟r festri. 

   Yn ystod y gwasanaeth cafwyd eitemau 

pwrpasol gan gôr yr eglwys dan 

arweiniad ein Cyfarwyddwr Cerdd, Mr. 

David Leggett. Fodd bynnag, hwn oedd 

Sul olaf David yn y swydd. Bu‟n 

Organydd a Chôr-feistr Eglwys Dewi 

Sant er 2002 a than ei gyfarwyddyd mae‟r 
côr wedi cyfrannu‟n helaeth i 

brydferthwch ein haddoliad ar Sul a 

Gŵyl. Ar ddiwedd y gwasanaeth, felly, 

anrhegwyd David gan Warden y Bobl, 

Mrs. Margaret Lloyd Hughes, â gwaith 

pren, cain, a chyflwynwyd siec gan y 

Ficer fel arwydd o‟r gwerthfawrogiad a 

deimlwyd gan holl ffyddloniaid y plwyf 

at waith David yn ein plith. Bydd colled 

fawr ar ei ôl ond edrychwn ymlaen at 

barhau‟n perthynas â David a‟i deulu yn y 
dyfodol. 

   Cafodd yr Archesgob yntau gyfle i 

ychwanegu ei ddymuniadau da wrth i‟r 

gynulleidfa fwynhau lluniaeth ysgafn 

wedi‟r gwasanaeth. 

 

DATHLU PRIODAS-DDIEMWNT 

Llongyfarchwn Margaret a Selwyn Jones,

- dau o ffyddloniaid Dewi Sant,- ar 

gyrraedd y garreg-filltir arbennig hon. 

Yn dilyn gwasanaethau fore Sul, 11 
Ebrill, a‟r bore Mercher canlynol, cafwyd 

cyfle i gyd-lawenhau â hwy a blasu‟r 

gacen-ddathlu dros baned a sgwrs. 

Bedydd 

Ar yr 21ain o Fawrth, bedyddiwyd 

Tomos a Mared, efeilliaid Mared a 

Martin.  Llongyfarchiadau mawr a phob 

dymuniad da i chi fel teulu. 

 

Y Pasg 

Cafwyd oedfaon arbennig fore Gwener y 

groglith ac ar Sul y Pasg, a braf oedd 

gweld bod cynifer wedi ymuno a ni yn yr 

oedfaon. 

 

Cyngerdd Mawreddog y 4 Cor 

Llwyddiant mawr iawn oedd y cyngerdd 

mawreddog a gynhaliwyd yn Salem yn 

ystod y mis.  Roedd y capel yn orlawn, 

a'r canu'n wefreiddiol. 

 

Y Tymor Criced 

Mae'r tymor criced yn agosau, felly 

rydym yn brysur ar hyn o bryd yn trefnu 

gemau ar gyfer y tymor ac yn 

ymbaratoi'n gorfforol ac yn feddyliol ar 

gyfer y tymor!  Edrychwn ymlaen yn 

fawr at dymor prysur a llwyddiannus! 

Dathlu a Diolch 

Yn ystod yr oedfa foreol ar 21ain Mawrth fe 

gawsom ddathlu fod dau o‟n diaconiaid wedi 

cyrraedd carreg filltir nodedig, sef deugain 

mlynedd ddi-dor yn y gwaith. Etholwyd Eira 

Jones a Malcolm Thomas i‟r ddiaconiaeth ar 

Ddydd Sant Padrig 1970 gan Y Parch. Emlyn 

Jenkins ynghyd â Dr Denzil Davies, Glan 

Roberts a‟r diweddar John Ewart Jones a 

Aneirin Lewis. Cyflwynwyd rhodd fechan 

iddynt gan y gweinidog ar ran yr eglwys i 

ddiolch o waelod calon iddynt am eu gwaith 

ac wedi‟r oedfa cafwyd cyfle i dorri cacennau 

arbennig a wnaed gan Gill Lewis i nodi‟r 

achlysur. 

 

Canolfan Huggard 

Aethpwyd â llond car o nwyddau amrywiol, 

yn cynnwys, cwiltiau gwely, llieiniau a 

thaclau „molchi i Ganolfan Huggard yn 

ddiweddar. Diolch i bawb gyfrannodd ac i 

Robert Davies am eu cludo yno.   

 

Profedigaeth 

Trist oedd clywed am farwolaeth Wynne 

Lloyd, Llandaf, yn 86 oed  Roedd Wynne 

wedi colli ei olwg ers rhai blynyddoedd, a‟i 

iechyd heb fod yn rhy dda ers rhyw ddwy 

flynedd. Er hynny bu‟n weithgar iawn gyda 

Chymdeithas y Deillion. Oherwydd cyswllt 

teuluol bu‟n mynychu Y Tabernacl yn fwy 

diweddar, pan oedd iechyd yn caniatáu ac 

yno cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol. 

Estynnwn gydymdeimlad diffuant i‟w deulu.   

 

Pôs Gwlad y Gân 

Cynhyrchodd Val Scott Bôs arbennig er 

mwyn codi arian at ein helusen. Y gamp oedd 

adnabod nifer o ganeuon enwog Cymraeg 

dim ond o weld y priflythrennau i‟r llinell 

gyntaf. Enillydd y gystadleuaeth gyda‟r nifer 

mwyaf o atebion cywir oedd Dr Elin Ellis 

Jones. 

 

Noson ieuenctid 

Bu dau gyfarfod gan yr ieuenctid yn 

ddiweddar. Y cyntaf yn Starbucks, Llanishen, 

dros baned ddanteithiol fe gawsom gyfle i 

roi‟r byd yn ei le. Yna ar nos Fercher, 21 

Ebrill daeth criw da o‟r ieuenctid at ei gilydd, 

gydag ambell i ffrind hefyd,  i gynnal noson o 

chwaraeon amrywiol yn y festri. Eu bwriad 

oedd codi arian ar gyfer ein helusen am eleni, 

Ambiwlans Awyr Cymru. Cawsant hwyl yn 

chwarae gemau cyfrifiadurol, tenis bwrdd a 

llawer mwy.  

   Da iawn nhw am eu hymdrech lew a’u 

cyfraniad parod i weithgareddau‟r capel.   

  

theulu‟r diweddar Rachel Rhuana 

Evans, gweddw y Parch Vincent Evans 

a fu farw yn Ysbyty‟r Brifysgol, 

Caerdydd ar yr 20 Mawrth. Bu‟r 

angladd yng Nghapel y Tabernacl ac 

wedi hynny ym Mynwent Capel 

Salem, Rhyd y Pandy, Treforus. 

 

theulu y diweddar Janet Margaret 

Davies a fu farw‟n dawel ar 2 Ebrill. 

Bu‟r angladd yn Amlosgfa‟r Ddraenen 

ar 14 Ebrill. 

 

theulu y diweddar Wynne Lloyd, 

Llandaf a fu farw ar 4 Ebrill yn 

Ysbyty‟r Brifysgol. Bu‟r angladd yng 

Nghapel y Tabernacl ar 15 Ebrill ac 

wedyn yn Amlosgfa‟r Ddraenen. 

mailto:albanrees346@btinternet.com
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Fis Tachwedd diwetha` roeddwn yn talu 

teyrnged i Merfyn Williams, 

cydweithiwr a chyfaill ers sawl 

blwyddyn. A dyma fi‟n awr, prin bum 

mis yn ddiweddarach, yn talu teyrnged i 

gyfaill a chydweithiwr arall, Wynne 

Lloyd. 

   Pan ymunais i ag Adran Addysg y 

BBC, tri yn unig oedd yn gweithio ar yr 

ochr deledu, y diweddar Elwyn Thomas, 

y diweddar Merfyn Williams a bellach y 

diweddar Wynne Lloyd. Mae‟n chwith 

meddwl fod y tri wedi‟n gadael ni. Er 

bod y tri, o ran cefndir a thueddfryd, yn 

wahanol iawn i'w gilydd, roedd llawer 

iawn yn gyffredin rhyngddyn nhw. Yn 

gynta‟` roedd y tri‟n Gymry pybyr ac yn 

ymroi‟n ddiflino i hybu‟r iaith ac i 

gyfoethogi‟r ddarpariaeth ar sgrin yn y 

Gymraeg. Dyna yng ngolwg y tri, oedd 

eu priod waith, eu dyletswydd a‟u braint. 

   Cynorthwyo Wynne gyda’i gyfres 

Ffenestri oedd fy swydd gynta‟ i yn y 

BBC. Cyfres dysgu ac arfer y Gymraeg 

ar gyfer to ifanc o blant oedd Ffenestri. 

Roedd hwn yn faes agos iawn at galon 

Wynne, a gwnaeth waith arloesol yn 

braenaru a hadu‟r tir. Heblaw am ei 

waith dyddiol fel gwas cyflog gyda‟r 

BBC, byddai hefyd yn cynnal 

dosbarthiadau fin nos ee. Croesi‟r Bont, 

cwrs ar gyfer oedolion oedd am loywi ac 

ail-afael yn eu Cymraeg, Roedd yn athro 

da, yn ddeallus, amyneddgar, trwyadl a 

chwbl ymroddedig, i ddefnyddio term y 

byddai Wynne ei hun yn ei arfer, 

gwnaeth “dyrn da o waith”, ac mae 

llawer un sy‟n ddiolchgar iddo am ei 

gyfraniad gwerthfawr. 

   Byddai colli golwg yn peri loes i 

unrhyw un. Ond i Wynne, roedd colli‟i 

olwg, ac yntau prin yn hanner cant oed, 

yn golygu diwedd gyrfa. Yn y man bu‟n 

rhaid iddo roi‟r gorau i'w swydd, ac 

achosodd hynny gryn ofid iddo. Roedd 

yn hynod ddiolchgar i Sefydliad y 

Deillion am eu cymorth, a bu‟n 

gweithio‟n ddyfal, gan amla‟ yn y dirgel, 

yn hybu gweithgarwch y sefydliad 

nodedig yma. Pan sylweddolodd fod ei 

olwg yn pallu, bu sawl peth yn gysur ac 

yn galondid mawr iddo - cefnogaeth 

Yn ei hunangofiant answyddogol mae‟r 

artist Margaret Lindsay Williams yn 

cyfaddef mai un o uchelgeisiau ei bywyd 

oedd iddi greu gwaith oedd yn teilyngu 

cydnabyddiaeth. Er iddi dderbyn tipyn o 

enwogrwydd yn ystod ei gyrfa, ddeugain 

mlynedd wedi ei marwolaeth go brin 

yw‟n gwybodaeth amdani - wedi‟r cyfan 

roedd yn Gymraes, yn ferch ac yn artist! 

   Bu farw Margaret Lindsay Williams ar 

4 Fehefin 1960. Er iddi gael ei geni yng 

Nghaerdydd fe symudodd y teulu i‟r 

Barri pan oedd Margaret yn naw oed. Ar 

ôl treulio rhai blynyddoedd yng Ngholeg 

Celf Caerdydd fe‟i derbyniwyd i‟r 

Academi Frenhinol yn Llundain. Ym 

1911, a hithau ond yn dair ar hugain oed, 

fe enillodd y Fedal Aur am ei darlun The 

City of Refuge; y person ieuengaf ac yn 

sicr y Gymraes gyntaf i dderbyn y fath 

 Margaret Lindsay Williams yn 1922 

O‟r llyfr „Wedded to her Art‟                                

Dilys ac Elinor gartre`, ei gred ddiysgog, 

ei ymroddiad i ddysgu iaith arall, sef 

Eidaleg, ei hoffter o ymweld â gwledydd 

y Dwyrain Canol, ac wrth gwrs, ei wir 

gariad at gerddoriaeth. Roedd ffiniau ei 

chwaeth gerddorol yn gwbl glir - 

clasurydd i‟r carn oedd Wynne, a 

threuliai oriau lawer â‟i glust ynghlwm 

wrth un o‟i hoff donfeddi radio, Radio 3. 

Doedd o, na'i gydweithiwr Merfyn 

Williams ddim wedi dilyn cwrs 

cerddoriaeth ffurfiol, ond roedd 

gwybodaeth y ddau yn eang, a‟u 

gwerthfawrogiad o gampweithiau 

cewri‟r byd clasurol yn ddwfn. Pleser 

oedd gwrando ar y ddau‟n trafod ambell 

gyngerdd ee. Cyfres Canwr y Byd, 

Caerdydd. Roedd Wynne yn llawenhau 

yn llwyddiant y gyfres, cyfres gafodd ei 

sefydlu gan ei gyn-gydweithiwr Merfyn 

Williams, a thrannoeth y darllediad fe 

gâi gwrandawyr Radio Cymru flas o‟r 

noson, a sylwadau Wynne bob amser yn 

ddadlengar, ystyrlon a deallus. 

   Ei gariad mawr arall oedd ei ferch, 

Elinor Wynne, cannwyll ei lygaid. 

Cafodd Elinor fod gyda‟i thad yn ystod y 

dyddiau blin, a gwn fod hynny‟n gysur 

mawr iddo fo ac iddi hi. 

   Byddwn, fe fyddwn ni i gyd, yn 

aelodau o‟r teulu, cydweithwyr a 

chyfeillion, yn gweld ei golli, ac yn sicr 

fe fydd bwlch mawr ar ei ôl; bu‟n 

ysbrydoliaeth i lawer..Diolch iddo.  

Dilwyn Jones. 

WYNNE 

anrhydedd. Er iddi ddychwelyd i Gymru 

yn achlysurol fe ymgartrefodd yn 

Llundain ble y derbyniodd gomisiynau i 

beintio portreadau rhai o „fawrion y 

genedl‟ yn cynnwys nifer o‟r teulu 

brenhinol. Teithiodd i‟r UDA i beintio 

portread o‟r Arlywydd Warren Harding. 

Serch hynny roedd ei hymrwymiad i 

Gymru yn gryf. Peintiodd bortreadau o 

Ivor Novello, a‟i fam Clara Novello a 

theulu‟r Morganiaid, sef perchnogion 

siop David Morgan a fu gymaint yn rhan 

o hanes Caerdydd yn y gorffennol. Hi 

beintiodd y portread adnabyddus o Syr 

O.M. Edwards. 

   Yn ogystal â‟r portreadau, fe beintiodd 

nifer o olygfeydd, yn cynnwys golygfa tu 

mewn i‟r Infirmary yng Nghaerdydd ble 

y gwelir y nyrsus yn ymgeleddu‟r 

milwyr yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. 

Mae‟n hysbys bellach fod The City of 

Refuge, y darlun a ddaeth a chymaint o 

anrhydedd iddi wedi ei roi i dref Y Barri 

ym 1912. Ar ôl ei gadw rhywle yng 

nghrombil adeilad y cyngor am 

ddegawdau fe‟i gwerthwyd gan y cyngor 

mewn ocsiwn ym 1997. Dilynwyd hyn y 

flwyddyn ganlynol pan werthwyd 

gweddill y casgliad! 

   Tybed a yw‟r Barri wedi cydnabod y 

camwri a bod gosod cofeb ar ei chartref 

yn ei thref fabwysiedig yn ddiweddar yn 

mynd peth o‟r ffordd i wireddu ei 

D‟wedwch chi… 

Yr unig ffordd i wybod y 

gwahaniaeth rhwng y „prif‟ 

bleidiau yw i un o‟r arweinyddion 

dyfu mwstash! 

 Cerys Matthews ar Wedi 7 

Cofio artist  
Margaret Lindasy Williams 

(1888 – 1960) 
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Sadwrn, 1 Mai 
Canolfan y Mileniwm yn 

dathlu Calan Mai yng 

N g h y m r u  a  d e u g a i n 

mlwyddiant Gŵyl Werin 

Lorient yn Llydaw drwy 

gerddoriaeth draddodiadol y 

ddwy wlad gydag offerynwyr 

a dawnswyr Cerddorfa Werin 

y Glerorfa, Calan a Siân 

James,  ac o Lydaw, 

dawnswyr ac offerynwyr 

band pibau Bagad Kevrenn 

Alfré, Lleuwen Steffan a 

Nolwenn Korbell. Manylion 

pellach a thocynnau gan 

Ganolfan y Mileniwm: http://

www.wmc.org.uk; ffôn 029-

2063-6464. 

Sadwrn, 1 Mai 

C y n g e r d d  g a n  G ô r 

Philharmonig Caerdydd dan 

arweiniad Alun Guy yn 

N e u a d d  G y n g e r d d  y 

Brifysgol, Heol Corbett am 

7.30pm. Bydd y rhaglen yn 

c y n n w y s  „ O f f e r e n  y 

Requiem‟ gan Mozart, „O Fab 

y Dyn‟ gan Eric Jones, a „Te 

Deum Laudamus‟ gan Haydn. 

Mercher, 5 Mai 

Merched y Wawr Radur. 

Sgwrs gan Miriam Bowen ar 

ragoriaethau Aloe Vera, am 

7.30pm yng Nghapel y 

Methodistiaid, Windsor Road, 

Radur. 

Sadwrn, 8 Mai 

Cymdeithas Carnhuanawc. 

Gwibdaith i Dalgarth a‟r Gelli 

Gandryll dan arweiniad 

Brynach Parry. Yn cychwyn o 

47 Wingfield Rd., Yr Eglwys 

Newydd am 8.45am. ac o 

Faes Parcio Talgarth am 

10.45am. Manylion pellach 

gan Nans Couch (029-2075-

3625; 

 nans.couch@talk21.com)  

Llun, 10 Mai 
Cylch Cinio Cymraeg 

Caerdydd yng Ngwesty 

Churchills am 7.30 pm. 

Siaradwr gwadd: Aled Eirug. 

Manylion pellach: Tony 

Couch (029-2075-3625; 

ajcouch@yahoo.co.uk). 

Mawrth, 11 Mai 

Merched y Wawr, Caerdydd. 

Sgwrs gan Manon Davies, „Y 

lliwiau sy orau i ni‟, yn 

E gl w y s  F e t h o d i s t a i d d 

Cyncoed,  W es tmins t er 

Crescent, Cyncoed, am 

7.30pm. Am ragor o 

wybodaeth cysylltwch â: 

smorgan2@glam.ac.uk. 

Mercher, 12 Mai 

Cymdeithas Tŷ‟r Cymry. 

Teithio‟r Byd gyda Gwenfair 

Griffiths, yn Nhŷ‟r Cymry, 11 

Heol Gordon, am 7.30pm. 

Iau, 13 Mai 

Cyngor Eglwysi Cymraeg 

Caerdydd. Oedfa Cymorth 

Cristnogol dan arweiniad Jeff 

Williams, yng nghapel y 

Crwys, am 7.30pm. 

Sadwrn, 15 Mai 

Bore coffi i ddysgwyr yn 

a d e i l a d  y r  E g l w y s 

Efengyla idd  Gymrae g, 

Harriet St, Cathays, rhwng 

10.30 a 12.00. Sgwrs gan 

Marc Evans ar „Ein Tad‟ ar 

dafodau Cel taidd,  am 

11.00am. Croeso cynnes i 

bobl nad ydynt yn aelodau o‟r 

Eglwys. 

Llun, 17 Mai 

C y m d e i t h a s  G y m r a e g 

Rhiwbina. Cyngerdd Côr 

Bechgyn Bro Taf yng nghapel 

B e t h e l  a m  7 . 3 0 p m . 

Mynediad: £5. 

Llun, 17 Mai 

Cymdeithas Wyddonol Cylch 

Caerdydd. „Gwyddoniaeth a‟r 

Eisteddfod.‟ Sgwrs gan Dr 

Neville Evans (Cadeirydd y 

Gymdeithas), yn Ystafell G77 

ym Mhrif Adeilad Prifysgol 

Caerdydd, Parc Cathays, am 

7.30pm. Croeso i bobl nad 

ydynt yn „arbenigwyr‟ 

gwyddonol. 

Mawrth, 8 Mehefin 

Merched y Wawr, Caerdydd. 

Brethyn Cartref a Chyfarfod 

Blynyddol, yn Eglwys 

Fethodistaidd Cyncoed, 

Wes tmins t e r  Crescen t , 

Cyncoed, am 7.30pm. Am 

ragor o wybodaeth cysylltwch 

â: smorgan2@glam.ac.uk. 

Mercher, 9 Mehefin 

Cymdeithas Tŷ‟r Cymry. 

Taith Haf. Manylion pellach: 

Lona Roberts (029-2076-

6283). 

Iau, 10 Mehefin 

Cyngor Eglwysi Cymraeg 

Caerdydd. „Street Pastors‟ gan 

Eurwen Richards (Pen-y-bont 

ar Ogwr). Yng nghapel y 

Tabernacl, Yr Ais, am 

7.30pm. 

 

Gwener, 11 Mehefin 

Cylch Cadwgan.  Fflur 

Dafydd  yn t r a fod  a 

pherfformio ei gwaith 

d iweddara f  yn  Fes t r i 

Bethlehem, Gwaelod-y-garth 

am 8.00pm. Cydnabyddir 

cefnogaeth yr Academi 

Gymreig. 

Gwener, 18 Mehefin - Sul, 

20 Mehefin 

Gŵyl Ifan. Penwythnos o 

ddawnsio gwerin i ddathlu 

Canol Haf. Twmpath yng 

Ngwesty‟r „Angel‟, nos 

W e n e r  a m  8 . 0 0 p m . 

G o r y m d a i t h  a c 

arddangosfeydd dawnsio yng 

nghanol y Ddinas ac yn y Fro 

ddydd Sadwrn. Timoedd o 

bob cwr o Gymru a‟r tu hwnt 

yn dod i ddawnsio yn ein 

prifddinas. Manylion pellach 

0 2 9 - 2 0 5 6 - 3 9 8 9  n e u 

www.gwylifan.org. 

Sadwrn, 19 Mehefin 

Bore coffi i ddysgwyr yn 

a d e i l a d  y r  E g l w y s 

Efengyla idd  Gymrae g, 

Harriet St, Cathays, rhwng 

10.30 a 12.00. Trafod un o 

gerddi Waldo Williams yng 

Arddangosfa o 
waith 

  

Charles Byrd 
 

Yn Oriel y 
Senedd 

2 - 9 Mai 2010 

nghwmni Dewi George am 

11.00am. Croeso cynnes i 

bobl nad ydynt yn aelodau o‟r 

Eglwys. 

Llun, 21 Mehefin 

C y m d e i t h a s  G y m r a e g 

R h i w b i n a .  C y f a r f o d 

Blynyddol. Noson yng 

nghwmni  John Evans 

(Tregaron) yng nghapel 

Bethany am 7.30pm. 

 

Anfonwch fanylion ar gyfer y 

Calendr at Dr E. Wyn James, 

16 Kelston Rd., Yr Eglwys 

Newydd, Caerdydd CF14 2AJ 

(Ffôn: 029-2062-8754; ebost: 

 JamesEW@caerdydd.ac.uk) 

http://www.wmc.org.uk
http://www.wmc.org.uk
mailto:nans.couch@talk21.com
mailto:ajcouch@yahoo.co.uk
mailto:smorgan2@glam.ac.uk
mailto:smorgan2@glam.ac.uk
mailto:JamesEW@caerdydd.ac.uk


Ysgol Pencae 

Pasg 
Dathlwyd Pasg yn Nhan yr Eos gyda 

gwasanaeth gwych dosbarth Gwydion . 

Dyma gyfle i‟r disgyblon ddathlu‟r ŵyl ac i 

ymfalchïo yn hanes ein cenedl. Cafwyd Sioe 

Ffasiwn „Hetiau Pasg‟ ; ac ymweliad â 

dosbarth Blodeuwedd gan Aled Brew a 

Wayne Evans, dau o sêr tîm rygbi‟r 

Dreigiau. 

      Fe fu‟r plant yn cystadlu yn Sioe 

Flodau‟r RHS gydag un whilber liwgar 

iawn ar thema „Ailgylchu wrth blannu‟ ac 

un arall ar thema “Y Dywysoges gyda‟r 

gwallt hir”. 

 

Chwaraeon 
Llongyfarchiadau i holl blant a gymerodd 

ran yn Nhwrnamaint pêl-droed New 

Directions a thwrnamaint Rygbi a phêl-

rwyd yr Urdd. Braf oedd gweld cymaint o 

ddisgyblion yn mwynhau, cymdeithasu a 

chystadlu‟n dda. 

   Mwynhaodd disgyblion Lleu (blwyddyn 

tri) eu profiadau cyntaf o chwarae golff ym 

Mharc Golff y Waun. Trefnwyd y diwrnod 

trwy gysylltiadau twrnamaint Golff y Ryder 

Cup.  

   Bydd dosbarth Gwern yn cychwyn ei 

gwersi hwylio cyn hir ym Mae Caerdydd. 

Dyma gyfle i ddisgyblion ennill 

cymhwyster hwylio. 
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yn cyflwyno dwy ddrama fer 

 

„Dau. Un. Un. Dim‟ gan Manon Wyn 

& 

„Yn Y Trên‟ gan Saunders Lewis 

 

Nos Wener 21 Mai 2010 a 

Nos Sadwrn 22 Mai 2010 

Yn 

Neuadd Gwersyll yr Urdd, Bae Caerdydd 

am  

7:30 yr hwyr 

 

Ffoniwch 08700 40 2000 (Canolfan y Mileniwm) i archebu tocynnau 
www.theatr.com 

Eisteddfod 
Bu cystadlu brwd eto eleni yn yr Eisteddfod 

Sir! Llongyfarchiadau i bob cystadleuydd. 

Cawsom 2il yn y ddeuawd (Amber a Jessica 

Jones) a 1af yn y Parti Llefaru, Parti Cerdd 

Dant, Ymgom ac Unawd Bl2 ac Iau (Manon 

Hammond).  Da iawn hefyd i Saskia am 

lwyddo cyrraedd rownd cyn derfynol 

cystadleuaeth Cogurdd 2010. Fe fydd pob 

un o ddisgyblion yr adran iau yn derbyn 

gwersi coginio yn wythnosol erbyn hyn ac 

mae‟n amlwg fod gwaith Rhian Clark yn 

dwyn ffrwyth. 

 

Fferm Maes y Fron  
Uchafbwynt y flwyddyn hyd yn hyn i 

ddisgyblion dosbarth Bendigeidfran 

(Blwyddyn 4) oedd ein taith i Faes y Fron. 

Cawsom groeso anhygoel a phrofiadau 

gwych! Cerddom fynydd y Crib fin hwyr 

nos, dringo creigiau a cherdded afonydd! 

(Gorge Walking). Tridiau llawn hwyl cyffro 

ac antur gwerth chweil. Diolch yn fawr i‟r 

Gymdeithas Rieni am ei chyfraniad tuag at 

y gost. 

 

Galeri 

Mae cyfle i ddarllenwyr y Dinesydd weld 

lluniau a rhannu ym mwrlwm ein 

dosbarthiadau trwy ymweld ar lein â  

http://ysgoltreganna.cardiff.sch.uk/gallery 

Gweithdai NSPCC 
Cynhaliodd swyddogion yr elusen 

NSPCC weithdai gyda‟r disgyblion yn 

ymwneud â phwysigrwydd cyfeillgarwch 

a gwrth-fwlio. Trafodon nhw‟r 

pwysigrwydd o ofalu am ein gilydd a 

sicrhau bod pawb yn ffrindiau yn yr 

ysgol. 

 

Celf yr Urdd 
Llongyfarchiadau mawr i Magi Hayes 

sydd wedi llwyddo i dderbyn yr ail wobr 

am brint lliw i blant Blwyddyn 2 ac iau. 

Mae‟r ffotograff yn dangos llun o Ffred 

yn wên o glust i glust! Bydd y print i‟w 

weld ym mhabell Celf, Dylunio a 

Thechnoleg yn yr Eisteddfod yn 

Llanerchaeron. 

 

Ffeil 

Daeth criw Ffeil i‟r ysgol i ffilmio eitem 

am yr Etholiad. Rhannon nhw 

wybodaeth gyda‟r plant am yr Etholiad 

gan egluro‟r cysyniad o Senedd grog ar 

ffurf bwrdd gwyddbwyll. Cynorthwyodd 

y ddelwedd weledol hon ni i ddeall y 

broses ddiddorol hon. 

 Ysgol Treganna a Than  yr Eos 



Ysgol Glantaf 
(Llun tudalen 20) 

 

Pencampwyr Cymru 

Llongyfarchiadau i'r tîm rygbi XV1af ar 

eu buddugoliaeth dros Ysgol y Fro yn 

rownd derfynol Tlws Ysgolion Cymru 

dan 18. Dim ond unwaith collodd 

Glantaf  eleni - ac i'r Fro yr oedd hynny. 

Felly roedd pwyth i'w dalu nôl. 

   Glantaf sgoriodd gyntaf gyda chic gosb 

o bellter gan y maswr Rhys Patchell. O 

fewn dim tarodd y Fro nôl i wneud y 

sgôr yn gyfartal. Wedi dwylo chwim a 

chic a chwrs gwych gan Dewi Preece, 

roedd tîm y brifddinas nôl ar y blaen. 

Ymestynnwyd y fantais pan giciodd 

Rhys Patchell gic gosb arall. Ond wedi 

diffyg disgyblaeth ar ran Glantaf, 

sgoriodd y Fro dri phwynt arall. Y sgôr 

ar hanner amser oedd Glantaf 11,  y Fro 

6. Ac felly y bu tan y chwiban olaf. Er 

pob ymdrech gan Y Fro, roedd 

amddiffyn cadarn Glantaf, yn enwedig 

taclo nerthol Jac Hopkins, Llew Jones ac 

Ieuan Matthews, yn drech na hwy. 

Roedd yn gêm hynod gyffrous, a'r 

tensiwn yn annioddefol ar brydiau. 

   Llongyfarchiadau mawr i'r bechgyn a 

diolch i Mr Dai Williams, Mr Haydn 

Morgans ac yn arbennig Mr Dyfrig Rees, 

yn ei dymor cyntaf fel hyfforddwr, am eu 

gwaith diflino yn ystod y tymor. 

Ysgol  
y Berllan Deg 

 

Wythnos Greadigrwydd 

Cafwyd Wythnos Greadigrwydd cyn 

gwyliau‟r Pasg, lle'r oedd pob blwyddyn 

yn creu gwrthrychau oedd yn dathlu 

deng mlynedd ers i‟r ysgol gael ei 

sefydlu. Bu‟r Dosbarthiadau Meithrin yn 

coginio cacen, y Dosbarthiadau Derbyn 

yn creu pob math o weithgareddau megis 

addurno whilber ar gyfer sioe RHS 

Caerdydd. Cafodd Blwyddyn 1 gyfle i 

dynnu lluniau „Diwrnod yn hanes yr 

ysgol‟ a Blwyddyn 2 yn creu tref eu 

hunain ac yn creu cân gydag un o‟r 

rhieni. Yna, yng nghyfnod allweddol 2 

bu rhai‟n peintio ar wydr lliw, eraill yn 

creu clawr CD ar gyfer Cân y Dathlu, 

rhai yn creu murlun o‟r stori Culhwch ac 

Olwen gyda chrochenydd a chynnal 

cystadleuaeth ar gyfer cynllun crys T. 

 

Marc TGCH 

Rydym yn falch iawn fel ysgol i dderbyn 

y Marc TGCh am y gwaith Technoleg a 

Chyfathrebu sy‟n digwydd ar draws yr 

ysgol.  

 

Cywion 

Cyn gwyliau‟r Pasg cawsom 18 o wyau 

ieir – a bellach mae gennym saith o 

gywion Rhode Island Red a dau o rai 

Light Sussex. Mae pawb wedi gwirioni 

gyda nhw (rhai yn fwy na‟i gilydd!), a 

gobeithiwn y  bydd rhai o‟r staff yn eu 

cadw ar ôl iddynt dyfu!  

 

Ffens a physt  

Erbyn hyn rydym wedi cael pyst rygbi/

pêl droed, ac mae yna ffens wedi ei godi 

o amgylch dosbarthiadau Blwyddyn 1 a 

2. Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar 

at gael datblygu‟r ardaloedd tu mewn i‟r 

ffens. 

 

Hwylio 

Mae Blwyddyn 5 newydd gychwyn cwrs 

hwylio 6 wythnos yng Nghanolfan 

Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd. 

Hefyd, aethant ar ymweliad ag Ysgol 

Uwchradd Gymraeg Glantaf fel rhan o‟r 

cynllun pontio i gael blas ar nifer o 

weithgareddau megis I-hoc, cyfeiriannu, 

gwersylla, dringo a bwyd.  

 

ABCH 

Daeth bws diogelwch y ffyrdd i‟r ysgol a 

chafodd plant y Cyfnod Sylfaen lawer o 

hwyl gyda Roadie. 
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Ysgol Pwll 
Coch 

 

 

Eisteddfod Ysgol 

Cafwyd cystadlu brwd eleni yn 

eisteddfod yr ysgol a chafodd 

pob plentyn y cyfle i gystadlu. 

Cadair Idris oedd y llys 

buddugol eleni gydag Epynt yn 

ail.  

   Llongyfarchiadau i Garmon 

ab Ion am ennill y gadair am ei 

gerdd ar y thema „Môr-ladron‟ 

 

Côr 

Bu côr yr ysgol yn canu yng Nghinio 

Gŵyl Ddewi ar gyfer Elusen Arch Noa 

yng Ngwesty‟r Hilton. Ymhlith y 

gwesteion oedd Charlotte Church, a 

ddaeth draw i siarad â‟r plant a chael ei 

llun wedi ei dynnu gyda nhw. 

 

Eisteddfod Sir 

Llongyfarchiadau mawr i bawb sy‟n 

mynd ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd yn Llanerchaeron 

eleni.  

  

Codi Arian 

Bu‟r ysgol yn  frwd yn codi arian i 

achosion da. Codwyd dros £400 mewn 

noson o adloniant gan Gyfeillion yr 

ysgol ac fe wnaethpwyd elw o £500 

mewn disgo yn ddiweddar. Bydd hanner 

yr arian yn cael ei anfon i gartref plant 

amddifad yn Haiti. Codwyd £100 trwy 

werthu cennin pedr tuag at elusen Marie 

Curie. Da iawn chi! 

  

Ysgolion Caerdydd 

Mae nifer o‟n plant wedi bod yn 

cynrychioli ysgolion Caerdydd yn 

ddiweddar. Bu Emily Pemberton (bl.5) 

yn chwarae‟r soddgrwth i Gerddorfa‟r 

Sir mewn cyngerdd arbennig yn Neuadd 

Dewi Sant. Bu Caitlyn Marsh (bl.4) yn 

canu gyda Chôr Ysgolion Caerdydd, eto 

mewn cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant. 

Aeth Tomos James (bl.6) ar daith gyda 

charfan rygbi ysgolion Caerdydd i‟r 

Iwerddon. Profiad ffantastig i bawb! 

 

Diwrnod y llyfr 

Bu cyffro mawr ar ddiwrnod y llyfr wrth 

i sawl ffrind i‟r ysgol ymweld er mwyn 

darllen stori i‟r plant ac fe godwyd 

£151.50 trwy arwerthiant llyfrau ail-law! 

Fe aiff yr arian i „Book Aid‟ sy‟n danfon 

llyfrau i wledydd yn Affrica. 

  

Ysgol y goedwig 

Ewch i‟n gwefan i weld ein lluniau o‟n 

‟coedwig‟ ar gae‟r ysgol.   

  A Oes Heddwch? 

Cawsom lwyddiant ysgubol yng 

Nghystadleuaeth Heddwch Caerdydd a‟r 

Fro gyda 7 o‟r disgyblion yn ennill 

gwobrau allan o‟r 100 a gymerodd ran 

trwy‟r sir. Daeth Jamie Duffield (Bl 3) 

yn 1af am arlunio, Ffion Allery yn 2ail a 

Lily McAllister-Sutton yn 3ydd. Yn yr 

adran ysgrifennu creadigol daeth 

Gwenllian Evans (Bl 3 / 4) a Garmon ab 

Ion (Bl 5 / 6) yn 1af, gydag Efan Owen 

yn 2ail a Manon Johnes yn 3ydd. 

Ymdrech ffantastig! 

http://www.ysgolpwllcoch.cardiff.sch.uk/gallery/album128/Dydd_gwyl_dewi_014?full=1


Ysgol Pen-y-Garth 
 

Tymor yr Eisteddfodau 

Cafwyd Eisteddfod ysgol gyffrous dros 

ben eleni gyda lansiad o 4 llys newydd 

sbon yr ysgol sef Rhita, Hywel, Idris ac 

Idwal. Roedd y neuadd yn llawn cynnwrf 

pan ddaeth y gystadleuaeth côr gydag 

athrawon y timoedd yn arwain y pedwar 

côr. Cawsom ddehongliadau gwbl 

wahanol gan y pedwar llys. Côr Idris a 

enillodd gystadleuaeth yr Adran Iau a‟r 

Babanod dan arweiniad Mr Prosser a 

Miss Davies. Ar ddiwedd y dydd y sgôr 

oedd Hywel 157, Ritta 207, Idris 237,a 

Idwal 198 . Uchafbwynt y diwrnod oedd 

seremoni‟r cadeirio dan arweiniad 

Gorsedd blwyddyn 6. Brendan Scott a 

enillodd eleni ac roedd ei gerdd am y 

môr ladron o safon Uchel. 
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BWRLWM BRO 
EIRWG 

 
Chwaraeon 

Llongyfarchiadau mawr i dimau pêl droed yr 

ysgol. Llwyddodd tîm y merched i ennill 

twrnament yr Urdd yng Nghaerdydd yn 

ddiweddar felly byddant yn mynd yn eu 

blaenau i gynrychioli Caerdydd yn 

Aberystwyth ar y 15fed o Fai. Llwyddodd tîm 

y bechgyn i wneud yn dda hefyd wrth iddyn 

nhw gyrraedd y rownd gynderfynol. 

Mae‟r tîm pêl rwyd wedi llwyddo i wneud eu 

marc wrth gyrraedd y rownd derfynol yn 

nhwrnament yr Urdd gan golli 3 - I i ysgol 

Marlborough. 

Yn ystod gwyliau‟r Pasg bu‟r tîm rygbi yn 

cynrychioli ysgolion Caerdydd mewn 

twrnament yn Dunvant. Llwyddodd y 

bechgyn i ennill dwy gêm allan o dair - da 

iawn wir. Pob lwc i‟r tîm rygbi yn 

nhwrnament cenedlaethol yr Urdd. 

 

Cath Little 

Roedd yn braf iawn croesawu‟r storiwraig 

Cath Little atom am ddiwrnod i adrodd 

storiau i blant y Feithrin hyd at Blwyddyn 2. 

Swynwyd y plant gan ei llais hudolus a‟i 

storiau dychmygus. Llwyddodd Cath i 

ysbrydoli nifer o‟r plant i actio storiau Tip 

Tap a Siôn Rhew gan ddefnyddio pypedau 

cyn mynd ati i ysgrifennu eu storiau. 

 

Bws „Cyw‟ 

Gan fod llawer iawn o blant yr ysgol yn 

mwynhau gwylio rhaglenni „Cyw‟ ar S4C, 

roedd yn bleser i groesawu criw ffilmio 

„Cyw‟ i‟r ysgol! Roedd y bws lliwgar wedi 

cyffroi‟r plant i gyd, ac roedd plant y Derbyn, 

Blwyddyn 1 a 2 wrth eu bodd yn cwrdd â 

chymeriadau lliwgar y rhaglen deledu a chael 

cyfle i fynd i brofi‟r holl weithgareddau yn y 

bws. 

 

Clwb Pyramid 

Mae Clwb Pyramid wedi ail ddechrau. 

Cynigir gwahanol weithgareddau yn 

wythnosol i rai o blant yr ysgol gan roi cyfle 

iddyn nhw i gymdeithasu ac i fwynhau 

cwmni ei gilydd. Gan fod rhai o gyn-

ddisgyblion yr ysgol yn gyfrifol am redeg y 

Clwb y tro yma rydym yn falch iawn 

ohonynt. 

 

Hwyl i‟r Teulu 

Menter newydd sbon yw hwn sydd wedi cael 

ei threfnu gan rai o rieni'r ysgol. Maent wedi 

rhoi cyfle i deuluoedd i ddewis pa fath o 

weithgareddau y maent yn awyddus i‟w 

gwneud, a bellach mae‟r trefniadau yn barod 

er mwyn cychwyn rhedeg y Clwb. Roedd y 

chwerthin a‟r bwrlwm yn y cyfarfod cyntaf 

yn arwydd bod y syniad yn un poblogaidd 

iawn ! 

 

Eisteddfod yr Urdd 

Dymunwn bob hwyl i'r dawnswyr ac i'r parti 

llefaru wrth iddynt baratoi at gystadlu yn 

Llanerchaeron. 

GWEITHGAREDDAU’R 
URDD  

 
Yn ystod mis Mawrth 2010 cynhaliodd yr 

Urdd 10 eisteddfod yn ardal Caerdydd a'r Fro 

gyda phob un yn arddangos talent a 

gweithgarwch plant a phobl ifanc yr ardal ar 

ei orau. 

   Gwelwyd ôl wythnosau lawer o ymarfer 

gan rai cannoedd o blant yn ystod y cystadlu, 

gyda'r safon unwaith eto eleni yn uchel iawn. 

   Hoffwn gynnig pob lwc a dymuniadau 

gorau i'r rhai sydd wedi bod yn llwyddiannus 

a fydd yn cynrychioli'r Rhanbarth yn 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, 

Llanerchaeron. (Mae gwybodaeth am yr 

eisteddfod i gael ar urdd.org/eisteddfod) 

   Mae swyddogion yr Urdd Caerdydd a‟r Fro 

yn bwriadu sefydlu pwyllgor i lunio gwaith y 

mudiad yn yr ardal ac yn chwilio am 

unigolion brwdfrydig i fod y rhan ohono. 

   Mae‟r Urdd yn cynnig ystod eang o 

weithgareddau i blant ar hyd y flwyddyn, o 

chwaraeon cenedlaethol ledled Cymru, 

ymweld â gwersylloedd i gystadlu mewn 

eisteddfodau. 

   Os oes diddordeb gyda chi i ddod yn rhan 

o'r gwaith yma a chael llais a mewnbwn i 

drefnu gweithgareddau'r cylch, a fyddech 

gystal â chysylltu mi cyn gynted ag sy'n bosib 

os gwelwch yn dda. Ffôn: 02920 635684 

E-bost: geraint@urdd.org      

 

Rygbi Rhanbarthol Yr Urdd Caerdydd a'r 

Fro 

Er gwaetha'r tywydd garw cynhaliwyd 

cystadleuaeth Rygbi Rhanbarthol Caerdydd 

a'r Fro yng nghaeau Trelái dydd Mercher y 

25ain o Fawrth. Doedd y glaw man, y 

cymylau duon uwchben na'r mwd dan draed 

ddim yn ddigon i olchi gwen oddi ar wynebau 

200 o blant. 

   15 tîm oedd yn cymryd rhan eleni; Y 

Berllan Deg, St Josephs, Llanishen Fach, Pen

-Y-Garth, Pencae, Eglwys Newydd, Y Wern, 

Sant Curig, Coed Glas, Pwll Coch, Bro 

Eirwg, Mynydd Bychan, Sant Baruc, 

Treganna ac Iolo Morganwg. Fel y disgwyl 

roedd safon y cystadlu mor gryf ag erioed. 

   Bro Eirwg o Iolo Morganwg oedd y 

ceffylau blaen yng Ngrŵp A, gyda'r ddau dîm 

yn curo timau Treganna a Sant Baruc er 

gwaetha chwarae ffyrnig a hyderus gan y 

ddau dîm. Daeth unig fuddugoliaeth Mynydd 

Bychan mewn gêm agos iawn yn erbyn Sant 

Baruc, 7 - 5. Y gêm rhwng Bro Eirwg ac Iolo 

Morganwg fyddai felly yn penderfynu 

enillwyr y grŵp. Bro Eirwg a orfu, gyda 

buddugoliaeth swmpus o 31 - 0. Gadawodd 

hyn dynged parhad Iolo Morganwg yn y 

gystadleuaeth yn nwylo canlyniadau'r 

grwpiau eraill. 

   St Josephs a Llanishen Fach oedd yn 

gwthio am y brig yng Ngrŵp B, gyda St 

Josephs yn cipio buddugoliaeth o 31 - 0 yn y 

gêm allweddol rhwng y ddau dîm. Llwydodd 

pob tîm o'r grŵp hwn i ennill o leiaf un gêm. 

Yng ngrŵp C, Y Wern a Pwll Coch oedd y 

ffefrynnau, ac mewn gem hynod gyffrous, Y 

Wern a orfu yn y gêm i benderfynu enillwyr 

y grŵp o drwch blewyn 14 - 7. 

   Ar ôl oriau o gystadlu brwd yn y mwd, St 

Josephs oedd yn herio Y Wern a Bro Eirwg 

yn wynebu Pwll Coch yn y gemau 

cynderfynol. Dangosodd y pedwar tîm 

ddewrder a dyfalbarhad trwy'r glaw trwm i 

roi dwy gêm o safon uchel iawn. 

   St Josephs a Bro Eirwg ddangosodd y rygbi 

gorau, gyda'r ddau dîm yn cyrraedd y rownd 

derfynol ac yn sicrhau lle yn y gystadleuaeth 

genedlaethol. 

   Cafwyd gêm hynod agos yn y ffeinal, dan 

amgylchiadau anodd, a'r glaw dal i ddisgyn. 

Er i dîm St Josephs amddiffyn yn gampus, 

Bro Eirwg gipiodd y fuddugoliaeth o 14 - 7. 

Diolch i bawb gymerodd ran yn ystod y dydd 

a phob lwc i dimau Bro Eirwg a St Josephs 

yn y rygbi cenedlaethol yn Llanelli. 

Yn dilyn eisteddfod yr ysgol cafwyd 

eisteddfod gylch lle cafodd yr ysgol 5 

cyntaf, 5 ail a 2 drydydd. Mi aeth y 

buddugwyr ymlaen i‟r eisteddfod sir, pan 

gawsom lwyddiant pellach. 

   Daeth Beca Evans (adrodd) a Llinos 

Jones (Cerdd Dant) yn gyntaf a byddant 

hwy yn cynrychioli Caerdydd a‟r Fro yn 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 

Nyffryn Aeron ar ddechrau mis Mehefin.  

Cafwyd llwyddiant yn Eisteddfod Sir 

Gelf a Chrefft yr Urdd hefyd gyda‟r 

ysgol yn cael 5 1af, 5 2il a 2 3ydd. Bydd 

gwaith Bethany Morgans, Samuel 

Ingram, Beca Berry , Caitlin Thomas ac 

Owain Cwyfan Hughes yn mynd ymlaen 

i‟r Eisteddfod Genedlaethol. 



Ysgol Gyfun 
Plasmawr  

Y DINESYDD   MAI 2010 19 

Peirianwyr buddugol 

Cafodd grŵp bychan o flwyddyn 12 gyfle i 

gymryd rhan yng Nghynllun Addysg 

Peirianneg Cymru, yn cystadlu yn erbyn 56 

o ysgolion eraill. Natur y cynllun yw bod 

disgyblion disglair ym meysydd Ffiseg, 

Mathemateg a Thechnoleg yn cael y cyfle i 

weithio gyda chwmni i ddatrys problem 

beirianegol. Gweithiodd tîm Plasmawr 

gyda chwmni dur CELSA. 

   Yn y seremoni wobrwyo yng ngwesty‟r 

Celtic Manor enwebwyd y grŵp, sef Aled 

Rees, Calum Hoyle, Rhys Tudor, Ryan 

Evans ac Ioan Evans, am dair gwobr. 

Llwyddodd y grŵp i ennill y wobr a 

noddwyd gan Corus Strip Products am „Y 

Cynnyrch gyda'r potensial orau yn 

fasnachol' - gwerth y wobr yw £500. 

 

Coginio dros Gymru 

Llongyfarchiadau i Ffion Baker a Carys 

Church o flwyddyn 10 a ddaeth yn gydradd 

gyntaf yn rownd de Cymru o gystadleuaeth 

coginio'r Urdd.  Byddant yn cynrychioli'r 

ysgol yn y rownd derfynol yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol yn Llanerchaeron. 

Mae Shaunagh Driscoll a Ffion Baker yn 

aelodau o grŵp gweithredu bwyta'n iach. 

 

Ymweliad o Siapan 

Croesawodd yr ysgol 30 o ddisgyblion 

ysgol o ddinas Sakai City yn Japan yn 

ystod tymor y Gwanwyn. Mae hwn yn rhan 

o gynllun cyfnewid rhwng ysgolion 

Cantonian a Plasmawr gyda‟r ysgol yn 

Sakai City. Y llynedd bu grŵp bychan o 

ddisgyblion o Blasmawr draw i Siapan am 

daith fythgofiadwy. Cafodd y disgyblion 

gyfle i fynychu dosbarthiadau  ym 

Mhlasmawr, a chafodd disgyblion 

P l as mawr  f wyn h au  cyf l w yn i ad 

addysgiadol iawn am ddiwylliant ac iaith y 

plant o Siapan. 

 

Cynrychioli Cymru 

Llongyfarchiadau i Erin Gough sydd wedi 

ennill lle ar dîm hoci Cymru o dan 18: 

 

Taith Bl.9 i Sorrento 

Dyma hanes y daith gan Enlli, Ffion, 

Megan ac Anna: 

“Yn ystod y gwyliau Pasg aethom ni ar 

daith i Sorrento, yr Eidal, gyda‟r adran 

Daearyddiaeth. Ar y ffordd i‟r maes awyr 

roedd y bws yn llawn cyffro, cyn i‟r bws 

dorri i lawr gyda mwg a „sparciau‟ yn 

gynnar yn y bore ar yr M4! Cawsom ein 

gorfodi i sefyll ar yr „hard shoulder‟ am 

hanner awr cyn i fws newydd ein cyrraedd! 

Er hyn fe gyrhaeddon ni Gatwick heb 

broblem arall. Yn Sorrento cawsom ein 

croesawu gan yr heulwen a'r tymheredd 

twym. Yno, buom yn ymweld â Pompei a 

gafodd ei ddifrodi gan y llosgfynydd 

Vesuvius miloedd o flynyddoedd yn ôl. 

Roedd y pentref fel amgueddfa fawr llawn 

cerrig a llwch. Ar ôl hyn cerddom ni i 

fyny‟r llosgfynydd lle welon ni olygfeydd 

h yf r yd  a  d ys go m l a wer  am 

losgfynyddoedd. Diolch byth bod y 

llosgfynydd yn cysgu ar y pryd! 

   Roedd cyffro yn y gwesty pan oedd pawb 

yn barod i fynd i ymweld â Ynys Capri. 

Aethom ar ymweliad i‟r Blue Grotto, sef 

ogof fach o dan Ynys Capri. Yr unig ffordd 

o gyrraedd oedd ar gwch fach. 

   Gyda‟r haul yn tywynnu ar ddydd 

Gwener, aethom ar daith bws ar hyd 

Arfordir yr Amalfi gyda heolydd troellog a 

golygfeydd anhygoel. Teithion ni drwy 

Positano a Ravello cyn cyrraedd Amalfi ac 

ymlacio ar y traeth gyda hufen - iâ blasus 

yr Eidal. Ar ôl yr holl helynt ar ddechrau‟r 

daith cawsom drip hwylus ac atgofion 

bythgofiadwy. Diolch i‟r athrawon. 

Ysgol Bro 
Morgannwg 

 
Profiad bythgofiadwy 

Aeth Bethan Heslop a Catrin Williams, 

dwy ddisgybl o flwyddyn deuddeg ar daith 

i Auschwitz gydag 150 o fyfyrwyr eraill o 

Gymru gyfan ar yr 11eg o Fawrth ar gyfer 

mewnolwg i fywydau‟r Iddewon yn y 

gwersyll crynhoi dan gyfundrefn y 

Natsiaid. 

   “Every individual who perished was 

part of a community and when we speak 

of loss we also mean loss of culture, 

customs and ideas as well as people.” 

   Roedd ein disgwyliadau‟n wahanol iawn 

i sut oedd y diwrnod, a cafon ni ein synnu 

gan ehangder troseddau erchyll y Natsïaid 

wrth i‟r dydd fynd yn ei flaen. Roedden 

ni‟n ansicr sut i deimlo, ac roedd yn anodd 

dod i gyfateb gyda‟r profiad am ein bod ni 

methu cymharu â dioddefaint yr Iddewon. 

   Mae Auschwitz yn crynhoi‟r Holocost i 

nifer o bobl achos ei fod mor ddiarhebol. 

Hyd yn oed ar y pryd roedd yr enw yn peri 

ofn.  Roedd yr awyrgylch yno‟n iasoer, ac 

roedd yna ymdeimlad o oerfel, ac roedd 

gwybod bod yr holl erchyllterau hyn wedi 

digwydd lle‟r oedden ni‟n sefyll yn 

anfyddarol. Roedd yn amhosib gwenu yno, 

ac roedd bod yn y lle yn llethol. 

   Un peth oedd wedi ein taro ni oedd yr 

oerfel chwerw. Roedd yn hollol 

anfyddarol, ac yn ein siacedi sgïo a dau par 

o sanau gallwn ni fyth dychmygu gorfod 

gweithio yno yn y pyjamas tenau yn 

ddyddiol. 

   Mae‟n anodd ceisio disgrifio sut i deimlo 

wr th  ed rych  a r  gan lyn iadau‟ r 

gweithredoedd. Profiad trawiadol arall 

oedd gweld y giât “Arbeit macht Frei”. 

Roedd cerdded trwyddo ar ôl miliynau o 

Iddewon a gweld yr un olygfa a welon nhw 

yn swrrealaidd, ar ôl gweld lluniau nifer 

fawr o weithiau roedd gweld hyn yn 

uniongyrchol yn brofiad anhygoel, 

“Hearing is not like seeing”. 

Catrin a Bethan 

Blwyddyn 12 

 

Llwyddiant rygbi yn parhau 

Llongyfarchiadau calonnog i dîm saith bob 

ochr o dan 18 oed yr ysgol ar 

fuddugoliaeth wych yng nghystadleuaeth 

saith bob ochr Coleg Llanymddyfri. 

Curwyd Ysgol y Preseli yn y rownd 

d e r f yn o l ,  a  h yn n y yn  d i l yn 

buddugoliaethau nodedig yn erbyn Coleg 

yr Iesu, Aberhonddu a Choleg 

Llanymddyfri. Dyma goron ar dymor 

llwyddiannus iawn i‟r tîm o dan 

gapteniaeth Lloyd Thomas. Llwyddodd y 

tîm cyntaf yn dilyn tymor cyntaf gwych yn 

y gynghrair i gyrraedd rownd derfynol 

Cwpan Ysgolion Cymru. Collwyd yn 

erbyn Glantaf o 11 - 6. Roedd hon yn gêm 

fythgofiadwy gyda‟r frwydr rhwng y timau 

yn wledd i‟r llygad. 

 

Ysgoloriaethau 

Mae tair merch o flwyddyn 13 wedi 

llwyddo i ennill ysgoloriaethau mynediad i 

Brifysgol  Cymru,  Aberystwyth . 

Llwyddodd y tair sef Michaela Townsend-

Ryan, Carys Jones a Carys Williams i 

ennill ysgoloriaethau gwerth £1000. Bydd 

y merched yn astudio Drama, Saesneg a 

Hanes. 

 

Ymweliad Bethan Gwanas 

Ymwelodd y llenor Bethan Gwanas â‟r 

Adran Gymraeg yn ddiweddar i gynnal 

gweithdai ysgrifennu creadigol. Roedd 

disgyblion blwyddyn 11 wrth eu bodd yn 

cwrdd â hi gan eu bod yn astudio Llinyn 

Trôns yn eu cyrsiau llenyddiaeth TGAU - 

Yn y llun ar dudalen 20 gwelir hwy gyda‟u 

hathrawes Mrs Rhian Griffiths a Bethan 

Gwanas. 

 

Pob lwc yn yr Urdd!  

Fe fydd disgyblion Ysgol Gyfun Bro 

Morgannwg yn cystadlu mewn 16 

cystadleuaeth yn Eisteddfod yr Urdd, Sir 

Geredigion eleni. Profwyd llwyddiant yn 

yr Eisteddfod Sir diweddar ac edrychwn 

ymlaen at ddathlu mwy o lwyddiant yng 

Ngheredigion. Mwynhau ar y daith i Sorrentio 
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NSPCC yn Ysgol Pencae 

Priodas 
Llongyfarchiadau i Dr. Rwth Ellis Owen, 

merch ieuengaf Wynford a Meira Ellis Owen, 

Creigiau, ar ei phriodas â Stuart Baines ddydd 

Sadwrn, Mawrth 20fed. Priodwyd y ddau yng 

nghapel Bethlehem, Gwaelod-y-Garth, gyda'r 

neithior yn dilyn yng Nghwrt Llansantffraed, 

ger y Fenni. 

   Mae Rwth yn ymgynghorydd yn ysbytai'r 

Waun a Llandochau, a Stuart yn bennaeth 

adran C.T. yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. 

   Mae'r ddau yn treulio'u mis mêl yn 

Awstralia a Seland Newydd. Byddant yn 

cartrefu yn Orchard Place, Pontcanna, 

Caerdydd - os llwyddant i gael awyren i'w 

hedfan adref drwy'r llwch. 

C.R.I.C.C. yn y  ffeinal   

Bethan Gwanas yn Ysgol Bro Morgannwg 

Tîm rygbi XV1af Ysgol Glantaf yn 

dathlu ennill rownd derfynol Tlws 

Ysgolion Cymru dan 18.  

Pencampwyr Cymru 

Tîm “A”  Dan  9   C.R.I.C.C. 

gyrhaeddodd  y  ffeinal  yng  

nghystadleuaeth  i  glybiau  Caerdydd  

a`r  Fro  a  gynhaliwyd  yng  Nghlwb  

Rygbi  Llanisien  ar  Ebrill 11.  Tipyn  o  

gamp  mewn  ardal  lle  mae  rygbi  plant  

yn  gryf  dros  ben. 

Yn y llun: 

Phillip  Thomas , Arthur  Emyr  

[Hyfforddwyr]                               

Noa Evans; Tomos Owens; Iestyn 

Greenway;Teddy  Williams; Cai Davies; 

Llew Morgan; Jake O`Shea. 

Lewis Turton; Tomos Williams; Daniel 

Thomas; Manon Johnes; Aled Evans; Aron 

Arthur. 

Canlyniadau:- CRICC v Y  Barri ennill  5 

cais  i  0.  CRICC  v   Penarth  ennill  2 gais  

i  0. CRICC v  St.  Peters ennill 2  gais  i  1. 

 Rownd gogynderfynol CRICC v Llandaf        

ennill  6  cais  i  2 

  Rownd gynderfynol CRICC v Rhiwbeina    

Cyfartal  un  yr  un  [ond  CRICC  yn  

sgorio  gyntaf  yn  yr  amser  ychwanegol.] 

 Colli yn  y  ffeinal  i  Lanisien 2  gais  i  0. 

   Ymdrech anhygoel gan yr holl garfan, 

CRICC wedi synnu pawb  oedd yno. 

Pawb wedi canmol y tîm yn ôl yn y clwb, 

nid yn unig am eu rygbi ond hefyd y ffordd 

roeddynt wedi ymddwyn - pob un ohonynt 

wedi diolch wrth dderbyn eu medalau. 

Ardderchog! 

Michaela Townsend-Ryan, Carys Jones 

a Carys Williams wedi derbyn 

Ysgoloriaethau i Aberystwyth 

Llwyddiant yn y Llanymddyfri 7‟s 


