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Wythnos Lwyddiannus Tafwyl

Ysgol Pwll Coch yn diddanu’r torfeydd yn Tafwyl
Yn ogystal â’r Ffair ar ddechrau wythnos
Tafwyl cynhaliwyd llu o weithgareddau
wedi eu trefnu gan Menter Caerdydd a’i

phartneriaid i wneud wythnos lwyddiannus
iawn yng nghanol mis Mehefin.
(Rhagor tudalen 13)

Tîm Rygbi Ysgol Bro Eirwg

Am yr ail dymor yn olynol fe fu tîm rygbi’r
ysgol yn ddiguro yn erbyn ysgolion Caerdydd a’r
fro. Llwyddwyd i gipio cwpan 10 bob ochr
Caerdydd, Uwch Gynghrair Caerdydd, Tlws yr
Urdd i Ysgolion Caerdydd a’r Fro, a chwpan
Ysgolion Caerdydd. Cafwyd perfformiadau
cyson gan y garfan i gyd ac amlygwyd hyn yn
rownd derfynol y cwpan pan gurwyd Ysgol
Rhiwbeina o 2610 mewn gêm gyffrous o safon
uchel. Llongyfarchiadau hefyd i bedwar o’r tîm;
Tom IrelandLife, Owen Jones, Owain Newson a
Siôn O’Brien a gynrychiolodd Ysgolion
Caerdydd yn ystod y flwyddyn. Aeth Siôn
ymlaen i chwarae dros Ddwyrain Cymru yn
ogystal.

Cyfarfod Blynyddol
Y Dinesydd
Gwahoddir darllenwyr Y
Dinesydd i Gyfarfod
Blynyddol y papur a
gynhelir nos Iau'r 8fed o
Orffennaf yng Nghapel
Bethel, Maes y deri,
Rhiwbeina am 7 o’r gloch.

Pris: 80 ceiniog

Gwae, Anobaith
a Gobaith

Bydd pob darllenydd Y Dinesydd yn
gwybod yn barod am benderfyniad
trychinebus ein Prif Weinidog ar ddyfodol
Ysgol Treganna a'r dosbarthiadau dan
adain yr ysgol a elwir yn Ysgol TanyrEos
sy wedi'i lleoli DROS DRO yn Ysgol Parc
Ninian. Un o'r rhesymau am wrthod
cynllun Caerdydd oedd na fyddai'n deg
rhannu rhai o ddosbarthiadau ysgol
arfaethedig Radnor/Lansdowne rhwng
safle Radnor a safle Lansdowne, cam
fyddai ei eisiau yn y blynyddoedd cynnar
yn unig cyn i gyfyngu ar y nifer sy'n cael ei
dderbyn gymryd effaith, i gau allan y plant
sy'n dod o du faes i'r dalgylch ac felly
lleihau nifer y plant yn yr ysgol.
Anwybyddwyd y ffaith bod y plant yn yr
ysgol Gymraeg yn barod wedi'u rhannu
rhwng 3 safle, Treganna ei hunan, Radnor
drws nesaf a ThanyrEos filltir a hanner i
ffwrdd. Yn naturiol mae'r rhieni'n siomedig
ac yn grac yn wyneb penderfyniad sy mor
amlwg yn annheg ac yn eu gadael heb
obaith am ddyfodol teg i'w plant.
Mae'r siom a'r dicter yn cael eu rhannu
gan yr athrawon sydd hefyd yn wynebu
dyfodol heb obaith am welliant yn eu
hamodau gwaith. Chwerwfelys iddyn nhw
ac i'r rhieni oedd cael buddugoliaeth yn
Eisteddfod yr Urdd ar ddiwrnod y brotest
gyhoeddus gyntaf yn erbyn penderfyniad
Carwyn Jones, protest a ategwyd ar y dydd
Gwener pan fu'r Prif Weinidog yn ymweld
â'r maes.
Mae'r rhieni wedi gofyn i'r sir herio
penderfyniad y Llywodraeth trwy geisio
arolwg barnwrol, ac mae'n debyg bod y sir
wedi gofyn am farn bargyfreithiwr i gael
sicrwydd bod hwn yn gam synhwyrol.

Parhad ar dudalen 2
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Gwae, Anobaith
a Gobaith
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(Parhad o dudalen 1)

Golygydd y rhifyn hwn:
Nona GruffuddEvans

Mae'n anodd iawn gweld unrhyw ffordd
ymlaen ac eithrio gwyrdroi penderfyniad y
Llywodraeth. Does dim adeilad arall ar
gael at bwrpas ysgol gynradd ddwy ffrwd
yn gyfleus i ardal Treganna ac yn y cyd
destun ariannol ar hyn o bryd dim ond ffŵl
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sy'n disgwyl i'r sir neu'r llywodraeth ddod o
hyd i £5miliwn i godi ysgol newydd sbon.
Yn dilyn hyn oll dyma Leighton Andrews
y gweinidog addysg yn cyhoeddi i'r Cynulliad
iddo fod yn ymwybodol bod y system
gwneud penderfyniadau ar addrefnu addysg
yn rhy araf ac yng Nghymru yn wahanol i
beth sy'n digwydd yn Lloegr a'r Alban, yn
golygu gormod o ymyrraeth o du'r
llywodraeth mewn materion y dylid eu gadael
i'r siroedd. Bwriada hyrwyddo newidiadau yn
y gyfraith ac yn y cyfamser bydd yn cymryd
camau gweinyddol i'r un perwyl. Addawodd
hefyd y byddai'n penderfynu pob apêl sy ger
ei fron ar hyn o bryd cyn diwedd y tymor. Yn
sicr mae hyn yn golygu y cawn benderfyniad
ar gynllun cymhleth Llanedeyrn / Teilo Sant /
y drydedd ysgol uwchradd Gymraeg yn fuan,
ac wedi ymrwymo i adael pethau i'r siroedd
fe fyddai'n anghyson i beidio â chymeradwyo
cynllun y sir y tro hwn. Mae un achos tebyg i
Dreganna yn fwy na digon i'r sir yn ogystal
ag i addysg Gymraeg.
Mae RhAG wedi cael gweld niferoedd y
plant sy'n cael mynediad i addysg gynradd
Gymraeg eleni. Y newyddion da yw bod y
nifer wedi mynd heibio 600 am y tro cyntaf, i
603 yn fanwl. Hefyd mae o leiaf 10 plentyn
sy wedi colli apêl yn ddiweddar y mae eu
rhieni heb benderfynu eto i dderbyn lleoedd
sy ar gael mewn ysgolion eraill, megis
Penygroes a Gabalfa. Felly fe all y cyfanswm
gynyddu eto. Ar hyn o bryd fe fydd 34
plentyn yn dechrau addysg Gymraeg yn fwy
na'r 569 y llynedd, cynnydd o dros 6% a
godir i dros 7% os bydd y 10 arall yn derbyn.
Mae'r niferoedd hyn yn golygu bod pob
ysgol gynradd i'r gorllewin o afon Taf yn
llawn dop ag eithrio'r Creigiau lle mae 2 sêt
wag, a Gwaelodygarth lle mae un. Yn y
dwyrain a'r gogledd mae pob ysgol yn llawn
ar wahân i 4, sef Penygroes (â 24 lle), ysgol
newydd Y Dderwen yn Trowbridge (19 lle),
Glan Morfa (5) a Gabalfa (26).

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd
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
HALLS, 44, Stryd Fawr, Llandaf, . CF5 2DZ
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
COFFEE LOUNGE, 38 Station Road,
Llanisien
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Anrhydeddau’r
Orsedd
Llongyfarchiadau i Angharad Mair, un o
Gyfarwyddwyr Cwmni Teledu Tinopolis a
chyflwynydd rhaglen 'Wedi 7' ar S4C, a
anrhydeddir â'r wisg wen gan yr orsedd yn
Eisteddfod Glyn Ebwy. Hefyd Tim Rhys
Evans, arweinydd côr meibion 'Only Men
Aloud', Dr Eurwyn Wiliam, cyn Guradur yr
Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan a Mary
Wiliam ei wraig sy'n ymchwilydd yn yr
Amgueddfa.
Llongyfarchiadau hefyd i David Bryan
James a anrhydeddir â’r Urdd Ofydd er
Anrhydedd am ei wasanaeth diflino i'w
famiaith a'i buddiannau ac i fywyd
Cymraeg Caerdydd.

Caerdydd a'r fro yn tyfu
Yn 2008 roedd 330,500 o bobl yn byw yng
Nghaerdydd ac yn ôl amcangyfrif
Llywodraeth y Cynulliad bydd y
boblogaeth yn cynyddu 40% rhwng 2008 
2033 sef: 468,200 o bobl. Bydd y fro yn
cynyddu ei phoblogaeth o 124,100 yn 2008
i 144,600 erbyn y flwyddyn 2033.
O'r 4 ysgol a agorwyd yn 2007 mae 2 nawr
yn derbyn yr uchafswm o blant am flwyddyn
sef Ysgol Nant Caerau ac Ysgol TanyrEos.
Trwy amryfusedd ni restrwyd Penygroes
ymysg yr ysgolion Cymraeg yng
nghyhoeddiadau'r sir gan arwain rhieni i
feddwl taw dim ond Y Berllan Deg oedd y
dewis yn eu hardal; mae hyn wedi peri
cwymp yn y ceisiadau am le yno eleni, sy'n
anffodus am fod ysgolion y dalgylchoedd sy'n
ffinio yn orlawn (Y Berllan Deg i'r de a'r
Wern i'r gogledd). Nid yw'n fantais i'r
Dderwen (fydd efallai yn cael enw arall ar ôl
cyrraedd ei safle parhaol ar gampws
Trowbridge) nad yw hi eto wedi cael
meddiannu ei hadeilad parhaol. Mae'n werth
nodi nid yn unig bod Ysgol Nant Caerau yn
llawn â phlant o'i dalgylch yn Nhrelái a
Chaerau ond hefyd bod Coedygof y fam
ysgol, er iddi golli hanner y dalgylch, o hyd
yn llawn dop â phlant Pentrebaen, Y Tyllgoed
a Sain Ffagan.
Bydd parhad twf y galw am addysg
Gymraeg yng Nghaerdydd sy wedi bod yn
gyson uwch ers o leiaf 5 mlynedd, yn golygu
disgwyl rhesymol y bydd tua 50 plentyn
ychwanegol yn ceisio lle yn 2011 a fyddai'n
rhoi cyfanswm o tua 663 (603 sicr eleni +10
tebyg +50 o gynnydd). Ni fydd yn hawdd
cael cymaint o blant i mewn i'r 665 lle sy ar
gael yn swyddogol, yn arbennig pan fo
mwyafrif helaeth y llefydd gwag wedi'u lleoli
yn un rhanbarth y ddinas sef y dwyrain. Bydd
swyddogion RhAG yn cwrdd â swyddogion y
sir yn fuan i holi am eu cynlluniau i ddelio â
pharhad cyson y galw am addysg Gymraeg
yn y sicrwydd bod y swyddogion yn
rhagweithiol yn y maes ac nid adweithiol fel
y bu eu rhagflaenwyr.
Michael L N Jones
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ÔL LWYBRAU
“Wrth groesi’r bont tuag adra”  ie,
mae’n rhaid i minna fel Tony ac Aloma
groesi Pont Menai er mwyn mynd nôl at
y gwreiddia. Magwyd fi ym mhentre
Llangoed, yn un o ardaloedd hyfrytaf
Cymru, sef y rhan honno o Ynys Môn
sy’n ymestyn o Borthaethwy draw i
Benmon.
Ffermwyr a chwarelwyr oedd y rhan
fwyaf o’r trigolion. Roedd tair chwarel
yno, un chwarel farmor a dwy chwarel
galch. O chwarel Dinmor y cafwyd
cerrig i adeiladu pontydd Menai a’r
Coleg Normal a dociau Lerpwl. Yr unig
gyflogwr arall oedd ffatri Saunders Roe
yn Llanfaes, a fu’n cynhyrchu
awyrennau môr y catalinas yn ystod y
rhyfel. Yno hefyd y claddwyd Siwan,
gwraig Llywelyn Fawr ar ôl cludo ei
chorff ar draws Traeth Lafan.
Ein traeth ni yn blant oedd Lleiniog,
ger adfeilion castell Aberlleiniog, castell
tomen a beili, lawer llai na’r castell
Normanaidd ym Miwmares, ond a
godwyd gyda’r un bwriad, sef cadw trefn
ar y Cymry. Ym Miwmares yn ysgol
David Hughes y cefais fy addysg
uwchradd.
Pen dwyreiniol yr ynys yw Penmon a’r
Trwyn Du a’i oleudy gyferbyn ag Ynys
Seiriol. Codwyd cell gan Seiriol yno yn y
chweched ganrif nepell o safle’r eglwys
bresennol. Adeiladwyd rhan hynaf yr
eglwys tua 1150 yn amser Owain
Gwynedd.
Roedd Llangoed a’r cylch yn dynfa i
ymwelwyr yn hanner cynta’r ganrif
ddiwetha, ac mae gen i degan tsieni ar
ffurf cloc gyda ‘A Present from
Llangoed’ arno. Ac mae yna gloc yn yr
ardal mewn tŵr ar blasty Haulfre. Cartref
teulu Chadwick, gwneuthurwyr y cotton
reels oedd Haulfre, ac fe gafodd ei gadw
drwy ewyllys yr olaf fel cartref henoed i
bobl yr ardal. Ym mhlasty Cornelyn y
trigai’r teulu Massey a’u merched.
Roedd ganddynt dŷ haf ar lan y môr, ac
yno y byddai Edith yn casglu blodau a
Gwenddolen yn tynnu lluniau ohonynt.
Lluniau ydynt o flodau gwylltion Môn,
ac maent i’w gweld erbyn hyn yn Oriel
Môn.
O gerdded i fyny’r allt heibio’r hen
ysgol gynradd ac eglwys Sant Cawrdaf a
chapel Tŷ Rhys, fy hen gapel, fe ddewch
i Benmarian Creigiog, ac oddi yno fe
gewch yr olygfa odidocaf yng Nghymru,
yn ymestyn o’r Gogarth, dros Eryri, draw
i’r Eifl. 'Does ryfedd fy mod yn mynd yn
ôl mor aml!
Ann Brain

Colofnydd y Mis
“I’m as mad as hell and I’m not going to
take it any more”. Dyna waedd yr actor,
Peter Finch, drwy ffenest, yn y ffilm,
‘Network’. A’r syndod yw bod llawer
un arall hefyd yn agor ffenest ac yn
ymuno ag e. Cynhyrfwyd y dyfroedd
gymaint pan gyhoeddwyd treuliau
aelodau seneddol nes bo rhai yn lloerig.
Rhoddodd y wasg rwydd hynt i ni
arllwys ein cynddaredd. Roedd y peth
yn destun sgwrs ymysg pawb, yr oeddem
yn cael blas ar “ei dweud hi”. Cawsom
gyfnod i resynu a beirniadu a theimlo’n
gwbl gyfiawn, sefyllfa ddu a gwyn os bu
un erioed. Beth oedd canlyniad yr holl
helynt? Rhywbeth arall sy’n cael sylw
bellach. Gas ’da fi feddwl ein bod ni’n
ymateb yn unig i’r arlwy a osodir ger
bron gan y cyfryngau.
Adeg yr Etholiad Cyffredinol,
llwyddodd y cyn brif weinidog i’m gyrru
i mas i ganfasio yn Llanisien un bore
wedi i mi weld adroddiad amdano’n
dweud y byddai’n rhoi hawl i bobol
gyffredin arestio “yobs”. Doeddwn i
ddim yn gallu gweiddi fel Peter Finch
ond o leiaf, a hithau’n gyfnod etholiad,
gallwn fynd mas i gwrdd â phobl a
thrafod pethau. Yr hyn â’m corddodd i
oedd hyn. Mor hawdd sôn am arestio
pobl ifanc tra bo bancwyr ac aelodau
seneddol â’u traed yn rhydd a’u harian
yn ddiogel. Dro ar ôl tro, pobl ifanc a
hyd yn oed plant sy’n cael y bai am
broblemau cymdeithas.
Mae deddf
gwlad yma, yn wahanol i wledydd eraill,
yn rhoi plant ifanc ar brawf gerbron llys,
fel pe baent yn oedolion.
Wrth siarad am blant, yr ydym yn
gresynu bod ganddynt hawliau dan y
Ddeddf Hawliau Dynol ac fe hoffai sawl
un fynd â ni nôl i oes Victoria. Mewn
cyfnod seciwlar fel hwn, rhyfedd clywed
hen ieithwedd hyll am blant, eu bod yn
bechadurus drwyddi draw o’u
genedigaeth. Cedwir plant mewnfudwyr
dan glo mewn canolfannau dienaid. A
glywsoch chi faint o blant, yn ein plith
ni, sy’n byw mewn tlodi? Pan fo sôn am
y rhai sy’n niweidio eu plant, yr hyn a
glywn yw, “Sut gall pobol wneud y fath
beth?” Ond ry'm ni YN gwneud, yma a
thros y môr. Odyn ni am agor y ffenest a
gweiddi, “I’m as mad as hell”?
Lona Roberts
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Merched y Wawr
Daeth blwyddyn gyntaf lwyddiannus
Merched y Wawr Caerdydd ar ei newydd
wedd i ben â'r anorfod gyfarfod
cyffredinol. Rhaid rhoi trefn ar yr arian
a'r swyddogion cyn medru edrych
ymlaen at dymor gweithgar eto yn 2010
2011. Ail etholwyd y swyddogion yn
unfrydol gan ehangu'r pwyllgor.
Ar y noson cawsom ychydig o
hunangofiant Mrs Siân Franklin, merch a
fagwyd yn yr Alltwen ond a ddaeth i
Gaerdydd i'r coleg. Yn ei thro daeth yn
ddarlithydd yno ac yn ymchwilydd
mewn Therapi Iaith a Lleferydd a
chafodd gyfle i weithio yn ei chlinig yn
ddwyieithog. Prin iawn yw pobl sy'n
gwneud y gwaith yma yng Nghymru ac
mae dynion yn gweithio yn y maes yn
fwy prin fyth.
Mae'r cyfarfod nesaf ar ffurf barbiciw
am 3 o'r gloch y 17 o Orffennaf.
Gallwch gael tocynnau gan y
swyddogion. Rydym yn estyn ein croeso
arferol.

Organ Newydd
Llandaf
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf
gwariwyd miliwn a hanner o bunnoedd
ar organ newydd ysblennydd Cadeirlan
Llandaf, a chynhelir sawl cyngerdd a
datganiad yn ystod yr haf i ddathlu
cwblhau ei hadeiladu. Nos Sadwrn,
Gorffennaf 17 am 7.30 ceir datganiad
gan yr organydd disglair (sydd â
chysylltiadau Cymreig) John Scott o
Eglwys St. Thomas, Fifth Avenue, Efrog
Newydd. Cofir am John Scott fel
organydd blaenllaw Eglwys Gadeiriol
St.Paul, Llundain, cyn ei apwyntiad i St.
Thomas. Dros y blynyddoedd enillodd fri
mawr a daeth yn fydenwog fel
chwaraewr eithriadol o fedrus. Ar gyfer
ei gyngerdd yn Llandaf ac ar gyfer taith
Ewropeaidd mae John Scott wedi
comisiynu gwaith newydd i'r organ gan
Richard Elfyn Jones, a bydd y darn hwn,
Dance Sequence, i'w glywed fel rhan o
raglen amrywiol o weithiau safonol ar
gyfer yr organ.

Tanni GreyThompson yn dweud ei dweud
Ar 14 Mehefin rhoddodd y Fonesig Tanni GreyThompson, gynt o Gaerdydd, ei
haraith gyntaf yn Nhŷ'r Arglwyddi yn Llundain, gan fynegi ei balchder bod trefnwyr y
chwaraeon Olympaidd yn 2012 yn trin y chwaraeon Olympaidd a'r chwaraeon
paralympaidd i athletwyr anabl fel yr un digwyddiad. Enillodd hi 11 o fedalau aur ym
maes chwaraeon paralympaidd a saith medal aur arall mewn pencampwriaeth byd.
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Llwyddiant Ysgol y Wern

Y Côr
Tîm Pêldroed Merched Ysgol Bro Eirwg

Dawnsio Disgo

Dawns Cyfrwng Cymysg Bro Eirwg

Ysgol Plasmawr

Enillydd Unawd Llinynnol a Phiano 
Charlie LovellJones

Ensemble offerynnol  Charlie, Alys,
Branwen a Hannah

Leo Hacker a Bethan Gillard

BOBs Plasmawr

Tîm Cwis Llyfrau Blwyddyn 4 Ysgol Y Wern
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Ysgol y Wern
Llwyddiannau yn
Llanerchaeron
Cawsom ddeuddydd i’r brenin yn
Eisteddfod yr Urdd Llanerchaeron gyda
nifer o blant yn rhuthro o un rhagbrawf
i’r llall fore Llun a Mawrth.
Llongyfarchiadau i’r Ensemble Lleisiol,
y Gerddorfa, y grŵp Dawnsio Gwerin,
Steffan Long a Hannah Roberts a
lwyddodd i gyrraedd rhagbrofion yr
Eisteddfod
Genedlaethol.
Llongyfarchiadau hefyd i Alaw Donovan
am ddod yn 3ydd yn y gystadleuaeth
Cywaith neu Wefan. Llwyddodd nifer i
gyrraedd y llwyfan wrth i'r ensemble
offerynnol dderbyn yr ail wobr ac fe
enillodd Charlie LovellJones ar yr
Unawd Piano. Diweddglo arbennig i
ddydd Llun oedd gweld y Gân Actol yn
cystadlu ar y llwyfan. Llongyfarchiadau i
bawb yn y Gân Actol am eu perfformiad
brwdfrydig ac egnïol.
Ddydd Mawrth daeth Charlie Lovell
Jones i’r brig yn y gystadleuaeth Unawd
Llinynnol. Yn dilyn Charlie gwelwyd
Rhodri Skyrme yn swyno’r gynulleidfa
gyda’i berfformiad o Chatanooga Choo
Choo. Llongyfarchiadau iddo yntau a
ddaeth yn ail yn yr Unawd Pres. O’r
Chatanooga Choo Choo wedyn i’r
ddeuawd ble clywyd Iwan a Branwen
Jones yn canu’n swynol ‘Y Daith sy’n
Hir.’ Llongyfarchiadau i Iwan a Branwen
a ddaeth yn drydydd. Newidiwyd naws y
pafiliwn yn hollol pan ddaeth ein
dawnswyr disgo i ddawnsio. Yn sgil eu
perfformiad egnïol fe gipiodd y tîm
Dawnsio Disgo y wobr gyntaf.
Cystadleuaeth olaf y diwrnod oedd
cystadleuaeth y Côr yn canu, a
diweddglo perffaith i ddiwrnod mor
llwyddiannus oedd clywed y cyhoeddiad
o’r llwyfan taw y Wern oedd wedi
cipio’r wobr gyntaf. Deuddydd i’w cofio
a’u trysori i blant y Wern.
Pencampwyr y Sir
Llongyfarchiadau mawr i dîm Cwis
Llyfrau Blwyddyn 4 Ysgol Y Wern am
ddod yn drydydd yn y Gystadleuaeth
Cwis Llyfrau yn Aberystwyth ar Fehefin
18. Llongyfarchiadau i holl aelodau’r
tim sef, Eirian Tompkin, Ellyn Baker,
Kate Anderson, Anna Capey, Ceri
Griffiths, Steffan Huw Long, Harri
Hayes, Daniel Thomas a Lewis
Vinnicombe.
Llongyfarchiadau hefyd i dîm Cwis
Llyfrau Blwyddyn 6 a ddaeth yn ail agos
yn y gystadleuaeth. Da iawn chi blant.

Ysgol Bro Eirwg
Chwaraeon
Criced
Profodd tîm criced yr ysgol lwyddiant yn
ogystal drwy ennill Cwpan Ysgolion
Caerdydd yn Stadiwm SWALEC, cartref
clwb Criced Morgannwg. Fe fydd y tîm
yn edrych ymlaen at gynrychioli
Caerdydd yn rowndiau terfynol De
Cymru ym mis Gorffennaf.
Pêldroed Merched
Daeth llwyddiant hefyd i dîm pêldroed
merched yr ysgol wrth iddynt ennill
cystadleuaeth yr Urdd i ysgolion
Caerdydd a’r Fro. Chwaraeodd y tîm yn
arbennig gyda Jada Sullivan yn seren
amlwg. Cawsant gyfle i gynrychioli
Caerdydd yn rowndiau terfynol y
gystadleuaeth yn Aberystwyth.
Dawnsio
Llongyfarchiadau mawr i dîm dawnsio'r
ysgol am ennill y drydedd wobr yng
nghystadleuaeth Dawns Cyfrwng
Cymysg yn Eisteddfod yr Urdd
Llanerchaeron. Llwyddodd y dawnswyr
i berfformio stori am y Ddraig Goch yn
diflannu o faner Cymru a’r ffordd y
llwyddon nhw i ffeindio’r Ddraig a’i
lleoli yn ôl yn ei phriodle ar y faner.
Gwelwyd unigolion yn perfformio
symudiadau grymus, egnïol trwy
gyfrwng ‘dawns stryd’ .
Unwaith eto eleni cyrhaeddodd y tîm
Cwis Diogelwch y Ffordd rownd
derfynol y sir ar ôl curo sawl ysgol arall
ar hyd y flwyddyn. Llongyfarchiadau
mawr i bob aelod o’r tîm am ddod yn ail
yn y Sir. Roedd hi’n rownd derfynol
gyffrous dros ben gyda dim ond un
pwynt rhwng y Wern a’r ysgol fuddugol!
Bu’r ysgol yn dathlu llwyddiant ennill yr
ail Faner Werdd Ecoysgolion yn
ddiweddar. Llongyfarchiadau i aelodau’r
Pwyllgor Eco, disgyblion, staff a rhieni’r
ysgol ar eu llwyddiant unwaith eto.
Diolch yn fawr hefyd i bawb ddaeth i
orymdeithio gyda ni yng Ngŵyl y
Ddaear eleni.
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Ysgol Gyfun
Gymraeg
Plasmawr
Plasmawr yn Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau i’r disgyblion a
gynrychiolodd yr ysgol yn Eisteddfod yr
Urdd ac yn enwedig i’r canlynol am eu
llwyddiant yno: Enlli Parri  3ydd yn y
ddawns werin unigol ac i’r grŵp dawnsio
disgo dan 19 oed am ddod yn ail.
Llongyfarchiadau i lu o ddisgyblion:
Jams Powys a Gruffydd Evans sydd wedi
eu dewis i berfformio gyda theatr
ieuenctid Cymru yn ystod yr haf
Kimberley Latcham sydd wedi ennill ei
gwregys du Taikwondo
Cullan Wing a Deri O’Toole sydd wedi
eu dewis i gynrychioli Sgowtiaid Cymru
yn eu jambori rhyngwladol yn Sweden
yn 2011
Josh Morgan (bl8) ac Erwan Hughes
(bl7) a ddewiswyd i berfformio yng
nghynhyrchiad Opera Cenedlaethol
Cymru o'r Magic Flute ym mis Medi.
Byddant yn ymuno â’r grŵp o 6 a fydd
yn perfformio yn y cynhyrchiad.
BOBs Plasmawr. Sefydlwyd grŵp
gweithredu bwyta’n iach yr ysgol yn ôl
yn 2007 er mwyn hybu bwyta’n iach
ymhlith disgyblion yr ysgol a cheisio
gwneud newidiadau i ddarpariaeth bwyd
yr ysgol. Fis diwethaf, daeth y grŵp yn
fuddugol yng nghystadleuaeth Blas am
Oes, Cynulliad Cymru 2010. Y dasg
oedd cynllunio a choginio byrbryd iach
fyddai’n addas i’w fwyta amser egwyl.
Y rysáit buddugol oedd Myffins Cyflawn
Mwyar ac Iogwrt. Bydd y myffins yn
ymddangos ar fwydlen ysgolion
Caerdydd o fis Medi.
Cystadleuaeth Coginio Gwasanaeth
Ieuenctid Caerdydd.
Daeth Leo Hacker a Bethan Gillard o
flwyddyn 10 yn ail yng nghystadleuaeth
Cogini o Gwasanaeth Ieuen ct id
Caerdydd. Y dasg oedd paratoi pryd o
fwyd dau gwrs mewn awr a hanner.
Paratowyd tartenni eog a chennin a
lasagne gyda salad gwyrdd tymhorol.
(Lluniau tudalen 4)

Talu'n ddrud am lun ar gyfer yr Amgueddfa Genedlaethol
Yn ddiweddar llwyddodd yr amgueddfa i brynu llun a baentiwyd gan yr arlunydd
William Dyce yn 1860 am £557,218. Yn y llun dangosir dwy wraig yn gweu ar ben
mynydd ac mae un wraig yn gwisgo gwisg Gymreig. Arddangosir y llun yn yr Oriel
Gelf yn yr amgueddfa. Albanwr oedd William Dyce a ddaeth i Gymru am ysbaid, ac
fe gafodd ei ysbrydoli i baentio'r llun.
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Cymdeithas
Wyddonol Cylch
Caerdydd
Mae’n Ddydd Mercher yr ail o
Fehefin a minnau’n mwynhau
hwyrddydd hyfryd yn dilyn
diwrnod penigamp ar Faes
E is t e d d fo d yr U r d d yn
Llanerchaeron. Y prif reswm
dros fy ymweliad oedd bod yn bresennol
yn seremoni agoriad swyddogol
GwyddonLe, y babell wyddoniaeth.
Cyflwynwyd y gŵr gwadd, Dr. Iolo ap
Gwynn, gan Efa Gruffudd Jones, Prif
Weithredwraig yr Urdd (gweler y llun).
Roedd y GwyddonLe yn llawn dop o
ymwelwyr o bob oed yn mwynhau i’r
eitha f yr ar lw y amr yw iol o
weithgareddau difyr a ffynonellau
gwybodaeth. Yn ôl y papur dyddiol
Steddfod360 (dan nawdd Golwg360),
wrth gyfeirio at GwyddonLe, ‘mae
ambell weithgaredd (ar y Maes) heb fod
mor draddodiadol a fydd yn siŵr o
ddenu’r llygad…. Galwch draw’. Dilyn y
cyngor hwnnw a wnaeth cannoedd o
ymwelwyr, gan foddhau Eleri Pryse,
Cadeirydd diwyd yr Isbwyllgor
Gwyddoniaeth a’i chydweithwyr.
Llongyfarchiadau hael iddynt oll ar
lwyddiant ysgubol. Mae Eleri ac eraill
ohonom sy’n frwd dros y Pethe hyn yn
mawr obeithio, ar sail camp eleni, y bydd
Yr Urdd yn rhoi gofod eto i
WyddonLeoedd yn y dyfodol.
Rhag ofn i neb o ddarllenwyr Y
Dinesydd dybio mod i wedi dwli ar y
Pethe hyn ar draul y Pethe mwy
traddodiadol, dyma ddatgan y byddaf yn
chwilota
yn g ng h ynn w ys
y
Cyfansoddiadau am g yfeiriadau
gwyddonol. Tybed a gawn berl tebyg i’r
englyn hwn o gynnyrch Y Genedlaethol y
llynedd:
Yn y gell wyf heno’n gaeth – DNA,
Dyna oedd, ysywaeth,
Ddigamsyniol dystiolaeth
Llawn o wae. Ond f’efail wnaeth.
Mewn cydnabyddiaeth o’r etifeddiaeth
gyfoethog sy’n eiddo i ni’r Cymry,
ynghyd â’i pharhad presennol, dyma fi’n
cyhoeddi bod angen newid un gair yn yr
Anthem Genedlaethol, sef dileu
‘enwogion’ a rhoi ‘gwyddonwyr’ yn y
bwlch. Does dim galw am newid y
gerddoriaeth. Byddai’r newid hwn, mewn
dilyniant gyda ‘beirdd a chantorion’ yn
datgan ein bod yn genedl gron, gyflawn.
Felly, yn Y Genedlaethol cofiwch ganu’r
newid. Byddaf yn llygadu’ch gwefusau,
yn enwedig gwefusau’r Archdderwydd
newydd ar y llwyfan. Rhwydd hynt iddo.

Merched y Wawr
Bro Radur

CRONFA YMCHWIL
LEUKAEMIA
Trefnodd Adran Chwaraeon Radio
Cymru / Wales noson er cof am Tomos
Owen, cynh yrch ydd chwaraeon
BBC Cymru, yng Nghlwb Rhwyfo
Llandaf yn ddiweddar. Codwyd mwy
na £3,500 ar gyfer Cronfa Tomos Owen
Leukaemia Research Fund, a gwerthwyd
yno nifer o nwyddau a roddwyd gan
ddarlledwyr, chwaraewyr a chyfeillion
mewn ocsiwn.
Gareth Roberts, y
cyflwynydd ar S4C, oedd yr arwerthwr,
arweinydd y noson oedd Dylan Ebenezer
a chyflwynwyd y disgo gan Dafydd Du a
Magi Dodd.
Erbyn hyn, mae cyfanswm y Gronfa yn
agos at £22,000. Trefnwyd nifer o
weithgareddau yn ardal Aberystwyth ac
yng Nghaerdydd, a chyflwynwyd elw'r
gyfrol Cofio Tomos, a gyhoeddwyd gan
Wasg y Lolfa, i’r Gronfa.
D os ba r t h w yd e i s oe s s ym i a u
sylweddol
i Adran Haematoleg,
Ysbyty’r Brifysgol, Caerdydd, lle
derbyniodd Tomos driniaeth, ac Adran
Ymchwil
Meddygol Prifysgol
Newcastle upon Tyne, sy’n ymchwilio
i’r math arbennig o’r clefyd yr oedd
Tomos yn dioddef ohono.
Cyhoeddwyd ysgrif goffa am Tomos yn
rhifyn cyfredol y gyfrol Wisden
Cricketers’ Almanack, 2010.
Gŵr o Gaerdydd yn brifathro Ysgol
Gyfun Rhydywaun
Yn olynydd i Alun Davies, prifathro
newydd Ysgol Gyfun Glantaf, yn Ysgol
Gyfun Rhydywaun bydd Hywel Price,
dirprwy brifathro Ysgol Gyfun Gymraeg
Cwm Rhymni.Bu'n ddisgybl yn Ysgol
Gyfun Llanhari cyn graddio mewn hanes
ym m h r i f ys g ol A be r ys t w yt h .
Llongyfarchiadau iddo ar ei benodiad a
phob llwyddiant iddo yng nghwm
Cynon.
Llongyfarchiadau i Anna Lluan
Gruffudd, gynt o Dreforys, ar ennill
gradd doethuriaeth ar Hanes Cymru ym
mhrifysgol Caerdydd. Bydd yn graddio
ym mis Gorffennaf.

Daeth gweithgareddau Merched y Wawr
Bro Radur i ben am y tymor. Ym Mai
cyflwynodd y Llywydd, Marian Evans,
ddwy o'n haelodau i ddathlu 'Brethyn
Cartref' sef Cath Edwards o Gwmafan a
Menna Brown o Dalgarreg. Siaradodd y
ddwy yn naturiol a difyr iawn am eu
plentyndod a bröydd eu mebyd. Cafwyd
disgrifiadau byw o fywyd mewn dwy
ardal wahanol iawn i'w gilydd.
Ym Mehefin aethom i wledda yn Lolfa
Thai yn yr Eglwys Newydd. Paratowyd
bwydlen ddiddorol a blasus ar ein cyfer a
chawsom gyfle i arsylwi'r cogyddion
wrth eu gwaith a holi am y ryseitiau. Yn
ystod y noson cyflwynodd y Llywydd
dystysgrif a rhodd i Elizabeth Williams a
ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth
cynllunio cerdyn Nadolig Merched y
Wawr 2010. Cewch gyfle i brynu pecyn
ar ein stondin yn Eisteddfod Glyn Ebwy.
Gwahoddir aelodau newydd yn gynnes,
yn enwedig y rhai sy'n ddysgwyr i
ymuno â ni yng nghyfarfod cyntaf y
tymor. Bydd Kevin Davies yn arddangos
blodau nos Fercher, 8 Medi am 7.30pm
yn festri Capel y Methodistiaid, Windsor
Road, Radur.

Newyddion
Cyn Ddisgyblion Glantaf yn serenu!
Llongyfarchiadau i dîm rygbi cyn
ddigyblion Glantaf ar ennill y tlws yng
nghystadleuaeth saith bob ochr cyn
ddigyblion y Penarthians am yr ail
flwyddyn yn olynol. Enwyd Tom
Williams fel seren y gystadleuaeth ar ôl
curo tîm Caerdydd a'r cylch 2219 yn y
gêm derfynol.
Awdurdod y Fro yn Cyhoeddi
Newyddion da
Mae'n fwriad gan Awdurdod Bro
Morgannwg i agor dwy ysgol gynradd
Gymraeg newydd yn y sir a bydd un yn
agor ym Medi 2011 yn Llanilltud Fawr
a'r llall yn agor ar yr un pryd yn y Barri.
Bore Coffi ar gyfer Cronfa Eisteddfod
Glyn Ebwy
Cynhaliwyd y bore coffi yn festri capel
Bethany Rhiwbeina, a daeth llond y lle o
bell ac agos i gefnogi ymdrechion
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina i roi
hwb i gronfa Eisteddfod Glyn Ebwy.
Llwyddwyd i godi dros £1,000 ac mae'r
gymdeithas am fynegi ei diolch mwyaf
diffuant i bawb a gyfrannodd mewn
unrhyw ffordd tuag at lwyddiant y
digwyddiad.
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Helfa Drysor
Tafwyl
Mae’n arferiad bellach i Gymdeithas
Carnhuanawc ymgymryd â threfnu’r
Helfa Drysor yn ystod wythnos Tafwyl,
ac eleni Parc Cathays oedd y filltir sgwâr
a ddewisodd Keith Bush ein cadeirydd i
chwilota ynddi.
Am chwarter i saith roedd dros ugain
ohonom wedi dod ynghyd ar risiau’r
Amgueddfa Genedlaethol ar noson
hyfryd o haf yn barod am yr her o ddatrys
y cliwiau a ddarparwyd ar ein cyfer gan
Keith, a braf oedd cael cynifer o
ddysgwyr yn ein plith. A hithau’n noson
mor ddymunol ac yn bleser pur cerdded
yn hamddenol drwy’r ardal ddiddorol
hon o’n Prifddinas, rwy’n amau’n gryf a
oedd unrhyw dîm ar frys mawr i fod y
cyntaf i gyrraedd Y Fuwch Goch, ble
penderfynwyd ymgasglu ar y diwedd.
Mae’n rhyfeddol faint o wybodaeth am
Gymru, Prydain a’r byd mae dyn yn gallu
ei gasglu drwy orfod talu sylw. Ble
meddech chi mae’n bosibl dod o hyd i
eiriau T.E. Nicholas a Delores Ibáruri neu
La Pasionara wrth ochrau ei gilydd? Pwy
gymerodd ran yn y Charge of the Light
Brigade ac sydd heddiw â neuadd
breswyl wedi ei henwi ar ei ôl, a phwy
oedd y cerflunydd gododd gerflun i
goffau'r gwron hwnnw?
Pwy oedd yr arlunydd a dorrodd ar
undonedd wal goncrid yr Ysgol Seicoleg
gan ei harddu â smotiau lliwgar? Dim
ond rhai o’r tasgau oedd y rhain. Awr
fach bleserus yn ardal Parc Cathays ac fe
gewch yr atebion, a gobeithio y
mwynhewch chithau’r chwilota gymaint
ag y gwnaethom ni.

Hysbysebu
yn y Dinesydd
Tudalen Gyfan A4: £200
Hanner Tudalen A4: £110
Chwarter Tudalen A4: £60
Wythfed Tudalen A4: £35
Gosod taflen ar wahân
£100  £250
Cysylltwch â
hysbysebu@dinesydd.com
neu Meleri Beynon,
Menter Caerdydd
029 20689888
www.dinesydd.com

CROESAIR
Rhif 104
gan
Rhian Williams
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Atebion i:
22, Heol Cae Rhys,
Rhiwbeina,
Caerdydd. CF14 6AN
i gyrraedd erbyn
28 Gorffennaf 2010.
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10

11
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12

13

14

15
16

17

17

15

18

19

20

17

21

22

Ar Draws
1. Yn wael y dygir y trawiad (5)
4. Brol y storm wrth chwyrlïo o gwmpas
yn uchel iawn (7)
8. Defnyddio gwybodlen Non cyn dim i
i greu aderyn. (7,1,5)
9. Dyfarnu yr yfed drud yn drychinebus
(8)
10.Y gwas edifar yn dal meddiant (4)
12.Edrych o gwmpas, Mair, am ymgais.
(6)
13. Caru Dan heb ddechrau crio (4)
16. Stalwyn wedi colli Sal ar y bryncyn
(4)
18.Da yn Ffrainc yw dweud wrth 150
am fod yn dawel neu cael cernod (8)

23

21. ‘Ar fôr tymhestlog teithio’r wyf
I ___ __ ___ _ ___’ (E.E) (3,3,3,1,3)
22.Negeswyr serch heb orffen ateb yng
nghôl Llion. (7)
23. Ar yn ail mae culni’n hoes yn creu
rhywbeth wedi’i orffen cyn y bore (5)
I Lawr
1. Yn swnio’n sionc ar dy droed (5)
2. Dig Nedw yn peri llesgedd (7)
3. …… neu 500 o eirth Nedd yn crynu
(8)
4. Troi y mêl du i’w ymestyn (6)
5. Defnydd ar yn ail mewn ffair berw
(4)
6. Rhannol ofer codiad haul yn Lloegr
swil (5)
7. Oedi tro wrth gerdded (7)
11. Adar y trawiadau (8)
12. Fel tocyn siambr (7)
14. Unfarn y tro yn yr un lle. (2,5)
15. A yw croen William wedi torri yma?
(6)
17 Gwneud 500 + 16 yn daclus (2,3)
19 ‘____ Di fi i’r dyfodol,
Er na welaf fi ond cam (E.H.E) (5)
20. ‘F’enaid glŷn wrth Grist mewn ____;
Pwy fel Efe!’ (ef P.J.) (4)
Atebion Croesair Rhif 103
Ar draws: 1 Gwyddost. 5 Callia. 8
Ymgomio. 9 Luned. 10 Arolygu. 11
Grugiar. 14 Dienaid. 16 Alabama. 18
Telyn. 19 Digysur. 20 Dolur. 21
Seguryd.
I Lawr. 1 Gosteg. 2 Y goleuni a’th gêl. 3
Ochenaid. 4 Trydar. 5 Cogio. 6 Llym
gyfiawnder. 7 Arofun. 12 Ceiliog. 13
Cardod. 14 Datrys. 15 Darfod. 17
Amser.
Croesair Rhif 103
Derbyniwyd 8 ymgais a phob un yn
gywir. Danfonir y tocyn llyfr at Gwenda
Hopkins, Llanishen.
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PASPORT

Merch o Ben Llŷn, Lowri Rhys Davies
sy’n cael ei holi'r mis yma...
O ble wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Dinas, Pen Llyn.
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n
byw? Pontcanna.
Ers faint wyt ti’n byw yng
Nghaerdydd? Ers 8 mlynedd.
Beth fuest ti’n ei wneud cyn[neu] ar ôl
symud yma?
Fe esh i i’r Brifysgol yn Aberystwyth
cyn dianc i Dde America am flwyddyn
fach a chael amser gwych yn byw a
gweithio ym Mhatagonia. Wedyn, fe esh
i nôl i’r Brifysgol i gwblhau PhD a
gwneud chydig o waith llawrydd, cyn
symud lawr i Gaerdydd a chael swydd
fel cynhyrchydd gyda Radio Cymru.
Dwi’n dal yn BBC Cymru ac yn
gweithio fel IsOlygydd ar hyn o bryd.
Ac yng nghanol hynna i gyd fe wnaeth
Garmon a finna briodi, a llynedd fe
gyrhaeddodd Iolo a Branwen  efeilliaid
bach sydd bellach yn 9 mis oed ac yn
sicrhau nad ydy bywyd byth yn ddistaw
nac yn ddiflas!
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy
amser hamdden?
Pan dwi’n cael amser i mi fy hun dwi
wrth fy modd yn mynd i’r sinema,
rhedeg, mynd i’r gampfa, neu jest cael
diwrnod adra efo’r plantos. A does dim
byd brafiach na mynd allan am bryd o
fwyd gyda’r gŵr neu griw o’r genod a
rhoi’r byd yn ei le dros swpar a photel o
win.
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Gwylio’r plantos yn darganfod pethau
am y tro cynta a gwirioni – chwythu
bybls, dechra cropian neu chwerthin wrth
gael eu cosi!
Beth sy’n dy wylltio di?
Blerwch a diogi!
Oes yna fannau yng Nghaerdydd wyt
ti'n hoffi mynd iddynt? Pam?
Da ni’n treulio lot o amser yng Nghaeau
Pontcanna – mynd am dro efo’r plant
neu fynd i redeg (yn achlysurol!). Dwi
wrth fy modd efo’r ffaith mod i’n byw
yng nghanol dinas mor braf a bywiog, ac
eto’n gallu cael llonydd a digon o awyr

Ysgolion Treganna
a TanyrEos

Eisteddfod yr Urdd
Bu cystadlu mawr yn yr Eisteddfod yn
Llanerchaeron eleni.
Aeth Manon
Hammond, y Grŵp Llefaru, yr Ymgom
a’r Parti Cerdd Dant i’r Gorllewin i
gystadlu ond y Cyflwyniad Dramatig a
ddaeth i’r brig y tro yma.
Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu!
Tripiau
Aeth y dosbarth derbyn ar drip i Ynys y
Barri. Cawsant hwyl yn mwynhau hufen
iâ a neidio yn y tonnau. Ar ddiwrnod
poeth iawn, daeth cyfle i flwyddyn 3 a 4
deithio nôl mewn amser. Aethant i
Gaerleon i astudio’r Rhufeiniaid.
Blwyddyn 1 a 2 fu’n mwynhau Hwyl y
Tafwyl ar y 12 Mehefin. Roedd y canu
a’r dawnsio yn plesio pawb!
Mabolgampau
Tyllgoed oedd yn fuddugol ym
mabolgampau’r Babanod ym Mharc
Thomson eleni. Roed y tywydd yn
berffaith i redeg. Cafodd bawb hwyl yn
cystadlu wrth wneud y rasys
traddodiadol hefyd, fel yr ŵy ar lwy.
Diolch yn fawr i’r Gymdeithas Rieni ac
Athrawon am helpu gyda’r trefniadau.
Tyllgoed hefyd oedd yn fuddugol ym
mabolgampau’r Adran Iau yn UWIC.
iach wrth gerdded ar lan yr afon Tâf. Ac
mae’n rhaid cyfaddef mod i’n hoff iawn
o John Lewis hefyd – ydy hynny’n
cyfri?!
Lle wyt ti’n hoffi mynd am wyliau?
Mae rhai o’r gwyliau gorau da ni wedi eu
cael wedi bod yn yr Eidal – bwyd, gwin
a hufen iâ bendigedig a thywydd braf. Ac
wrth gwrs, da ni’n ddigon lwcus i gael
mynd adra’n gyson am benwythnosau
ym Mhen Llŷn efo’r teulu.
Beth ydy’r peth mwyaf unigryw am
Gaerdydd? Pam?
Y teimlad o fyw mewn cymuned glos
Gymreig, ond gyda’r holl gyfleustera
gwych sy’n dod o fyw mewn prifddinas.
Lle wyt ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
Yn byw yn yr un tŷ yng Nghaerdydd (ar
ôl gwneud cymaint o waith ar y lle – dwi
ddim isho symud!). Fama ydy adra erbyn
hyn.

Cyfraniad Cyfeillion
Neuadd Aberdâr
i Flaenau Gwent
Ymhlith amryfal weithgareddau
elusennol Cyfeillion Neuadd Aberdâr (yr
unig hostel i ferched sydd gan Brifysgol
Caerdydd) mae codi arian at achosion
lleol a dyngarol. Dros y blynyddoedd
mae Liz Fouladi, Rheolwraig Uned
Arlwyo'r Neuadd, wedi trefnu a chynnal
nifer o giniawau yn y ffreutur, gan
wahodd cefnogwyr i fwynhau croeso
unigryw yr hostel draddodiadol hon
ynghyd ag adloniant gan artistiaid a
chorau. Aiff cyfran fechan o arian pob
achlysur i gronfa argyfwng y myfyrwyr
tramor sy'n ei chael hi'n anodd i gael dau
ben llinyn ynghyd.
Ond y fargen wnaed rhwng Liz â
chantorion Parti'r Efail yn ddiweddar
oedd byddai elw'r noson yn mynd i
goffrau Eisteddfod Genedlaethol
Blaenau Gwent 2010. Gan fod un o
gantorion y Parti ar bwyllgor lleol ardal
Trecelyn o'r Brifwyl, cafodd £260 ei
gyflwyno i'r Eisteddfod, diolch i
weithgaredd Liz Fouladi a Chyfeillion
Neuadd Aberdâr.

Cofio Ymadawiad Terra
Nova o Gaerdydd yn
1910
Ddydd Mawrth 15 Mehefin bu seremoni
yn y Bae i gofio ymadawiad Capten
Scott ar long y Terra Nova ar ei ffordd i
geisio cyrraedd Pegwn y De. Er mwyn
ail greu'r seremoni daeth y llong hwyliau
Stavros S. Niarcos i'r porthladd yng
Nghaerdydd ac yn sŵn seindorf y
Llynges Frenhinol hwyliodd y llong o
Gaerdydd i Fôr Hafren. Trefnwyd nifer
o d d i g w yd d i a d a u i d d a t h l u
c a n m l w yd d i a n t y d i g wyd d i a d
hanesyddol hwn.

Medal Aur i ŵr o Gaerdydd
Llongyfarchiadau i Rhys Williams, cyn
ddisgybl yn Ysgol Gyfun Llanhari ac yn
enedigol o Gaerdydd, ar ennill y ras 400
medr
dr os
y
cl wydi
ym
mhencampwriaeth mabolgampau Cymru
yn Lecwydd ar 12 Mehefin. Bydd yn
pa ra t oi n a wr
i r edeg
ym
mhencampwriaethau Prydain ac Ewrop
cyn mynd i Delhi yn yr India i gystadlu
ym mabolgampau'r Gymanwlad gan
gynrychioli Cymru yno. Pob llwyddiant i
Rhys. Enillodd y ras dros y clwydi yng
Nghaerdydd mewn 49.89 eiliad.
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Ysgol Gyfun
Glantaf

Ymddeoliad
Rhiannon Lloyd

Llwyddiannau Eisteddfod yr Urdd
Cafwyd llwyddiant mawr eleni i ddisgyblion
Glantaf yn Eisteddfod Llanerchaeron yng
Ngheredigion. Ddechrau’r wythnos, daeth
Dafydd Phillips yn 3ydd wrth chwarae’r
cornet yn y gystadleuaeth Unawd Pres Bl. 7
9., ac yna ddydd Iau, cafwyd llwyddiannau ar
y llwyfan i ddisgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9,
pan gafodd y Parti Bechgyn a’r Ensemble
Offerynnol 1af. Roedd y perfformiadau
buddugol yn wych o dan ofal yr
arweinyddion Mrs Delyth Medi Lloyd a Mr
Gareth Roberts, a diolchwn yn fawr iawn
iddyn nhw am eu gwaith caled. Daeth Elen
Roberts o flwyddyn 8 yn drydydd gyda’r bâs
dwbl yn y gystadleuaeth Unawd Llinynnol
Bl. 79. Llongyfarchiadau iddi hi, ac i bawb
a fu'n cystadlu. Roedd llwyddiannau yn y
babell gelf a chrefft i Sioned Donavon, Seren
PritchardBland, Non Williams ac Elan
ParryLowther, a daeth Carys Mair Jones yn
gyntaf am ysgrifennu Rhyddiaith dan 25 oed.
I goroni’r wythnos, daeth Ffion Evans o
flwyddyn 13 yn drydydd yn y gystadleuaeth
Fedal Ddrama. Cafodd yr un canlyniad y
llynedd, a gobeithiwn y gwnaiff barhau i
gystadlu ar ôl gadael yr ysgol. Diolch yn fawr
i’r disgyblion am eu hymroddiad a’u hamser
wrth ymarfer, yr athrawon am eu gwaith
caled, ac i’r rhieni am eu cefnogaeth.

Daeth Rhiannon Lloyd yma i'r brifddinas yn
Bennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
ym mis Medi 2003. Ar ôl cyfnod hynod o
lwyddiannus yn y swydd, mae hi nawr yn
ymddeol ac aeth Bryan James i'w holi.
Ar ôl pymtheng mlynedd o fod yn
Arolygydd Ysgolion, beth oedd y dynfa i
fod yn Bennaeth Ysgol Gyfun?
On i wedi bod mewn saith swydd cyn dod i
Lantaf, ac o'r rheiny, yr un oedd wedi rhoi'r
wefr fwyaf i fi, y buzz mwyaf, oedd
Pennaeth yr Adran Gymraeg yn Ysgol Maes
Garmon. On i'n awyddus i ailbrofi'r teimlad
hwnnw cyn gorffen fy ngyrfa – cael y
teimlad o 'berthyn' i gymuned o ddisgyblion
a staff yn gweithio 'ar y talcen', fel petai.
O’r swyddi i gyd, galla i ddweud yn bendant
mai hon, yng Nglantaf, sy wedi rhoi’r pleser
mwya i fi, ar lefel bersonol a phroffesiynol,
ac i’r plant a’r staff mae’r diolch am hynny.
Odd gyda chi ryw nod arbennig yn eich
meddwl pan gymeroch chi'r swydd?
Rodd gan yr ysgol enw da iawn yn barod
felly o ran fy nod i'r ysgol, yr unig beth
allwn i neud odd anelu at gynnal y
llwyddiant, cynnal y safonau. Ar lefel
bersonol on i am drio creu awyrgylch hapus
drwy'r ysgol gyfan. I fi, mae hapusrwydd yn
magu hyder; hapusrwydd yw sylfaen
llwyddiant. Rwy'n credu bod y freuddwyd
honno, beth bynnag, wedi ei gwireddu.
Beth am yr elfen ‘Gymraeg’ yn enw’r
ysgol?
Rodd hwnna yn rhan fwriadol o’r teitl o’r
dechrau, wrth gwrs, ac rwy’n falch o weud
bod pob disgybl yn yr ysgol yn astudio pob
pwnc yn y cwricwlwm trwy gyfrwng y
Gymraeg  reit hyd at Safon Uwch. Glantaf
yw un o’r ychydig ysgolion yng Nghymru
sy’n gwneud hynny, ac mae’n adlewyrchu
brwdfrydedd y staff a chefnogaeth y rhieni.
O ran bod y disgyblion yn defnyddio’r
Gymraeg yn gymdeithasol, dewis yr
unigolyn yw hynny ar ddiwedd y dydd. Yr
unig beth all yr ysgol neud yw sicrhau bod y
gallu gan y disgyblion i neud hynny gan roi
cymaint o anogaeth â phosib a darparu
cymaint o gyfleoedd â phosib.
Beth am niferoedd y disgyblion?
Erbyn hyn mae 10 dosbarth yn dod mewn i
Flwyddyn 7 bob blwyddyn. Cyfanswm nifer
y disgyblion eleni yw 1289 – o’i gymharu â
1134 pan ddes i yma yn 2003. Elfen arall
bwysig yw bod hyd at 85% o Flwyddyn 11
yn dod nôl i ddilyn cyrsiau yn y 6ed
Dosbarth – sy’n golygu bod nifer dda o’n
pobol ifanc yn parhau â’u cyrsiau yn y
Gymraeg yn hytrach na mynd i’r colegau

Ffarwelio â Staff hen ac ifanc!
Mae mynd a dod ar ddiwedd pob blwyddyn
academaidd mewn ysgol.
Eleni yng Nglantaf rydym yn ffarwelio â
nifer o’n staff ymroddgar a gwerthfawr.
Bydd Miss Angharad Morgan, Miss Sarah
Walker, Mr Aled Lewis, Miss Fflur Angharad
a Miss Lowri Jones yn ein gadael i wynebu
sialensiau newydd. Mae Mme Mali Rowlands
(Ffrangeg) yn ymddeol ar ôl gyrfa
lwyddiannus yn Rhydfelen a Glantaf  bonne
chance! Bydd Mrs Non Hobday yn cychwyn
fel Pennaeth Cynorthwyol yn Ysgol
Llangynwyd a Mr Trystan Edwards fel
Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Rhydywaun.
Bydd gweld eu heisiau yn fawr a dymunwn
bob llwyddiant iddyn nhw.
Ond yn fwy na hynny eleni rydym yn
ffarwelio â'n Pennaeth Mrs Rhiannon Lloyd.
Yn enedigol o Gastell Nedd, graddiodd yn y
Gymraeg o Goleg y Gogledd Bangor. Rhoes
ei gyrfa i wasanaethu addysg cyfrwng
Cymraeg. Cafodd ei swydd gyntaf yn Ysgol
Aberteifi, cyn symud yn Bennaeth Adran yn
Ysgol Maes Garmon yr Wyddgrug. Draw i
Wynedd wedyn yn Ymgynghorydd Iaith gan
wneud gwaith arloesol yn trochi newydd
ddyfodiaid yn ein hiaith. Crwydrodd Gymru
benbaladr fel un o Arolygwyr ei Mawrhydi
cyn cael ei hudo i Lantaf yn 2003.
Buan iawn y daeth pawb yno dan swyn ei
phersonoliaeth hynaws. “Wy mor falch eich
gweld chi. Dewch i ni gael paned” yw ei
chyfarchiad cynnes i bawb sy'n cnocio'i drws,
yn staff, yn ddisgyblion ac yn ymwelwyr. Ei
ffon fesur ymhob penderfyniad ar ran yr
ysgol yw beth yw gwerth y profiad i'r ysgol

nid ei gost.
Dymunwn iddi hi a Terence ei gŵr
ymddeoliad hir a llawen.
Edrychwn ymlaen yn awr at groesawu ein
Pennaeth newydd, Mr Alun Davies, sy'n dod
atom o Ysgol Rhydywaun Aberdâr ym mis
Medi.
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lleol i astudio trwy gyfrwng y Saesneg.
Pa newidiadau sy wedi digwydd yn ystod
eich cyfnod chi yma?
Mae newidiadau mawr wedi digwydd o ran
y cwricwlwm, yn arbennig yn y maes
galwedigaethol 1419 oed. Er enghraifft,
mae gyda ni nawr salon trin gwallt, cwrs
trin ceir a chwrs gofal plant. Mae hyn i gyd
yn ddatblygiad da gan ei fod yn rhoi cyfle
i’r ysgol gyfrannu at gyflogaeth leol, a
hynny eto trwy gyfrwng y Gymraeg.
O ran yr adnoddau, mae canolfan
chwaraeon newydd sbon yn agor ym mis
Medi eleni, a maes astroturf newydd y
tymor nesa. Hefyd, ar ôl brwydr hir,
byddwn yn cael bloc dysgu newydd y
flwyddyn nesa.
Shwd ych chi’n gweld addysg Gymraeg
yn datblygu yn y brifddinas yn y degawd
nesa?
Mae datblygiadau cyffrous iawn ar y
gorwel. Eisoes mae gyda ni ddwy ysgol
gyfun lle’r odd dim ond Glantaf yn 1978, ac
mae addewid am un arall i wasanaethu
dwyrain y ddinas erbyn 2012. Er bod yr
adnoddau yma yng Nglantaf yn cael eu
hymestyn, bydd gwir angen yr ysgol
newydd erbyn 2012 achos does dim llai na
chwyldro’n digwydd yn y sector cynradd, ac
mae’n rhaid i’r Cyngor ddarparu ar gyfer y
twf.
Beth fydd rhai o’r atgofion fydd gyda chi
o’ch cyfnod yng Nglantaf?
Un peth fydd yn aros yn y cof am byth yw’r
profiad o glywed holl gorau’r ysgol –
corau’r Llysoedd, hynny yw – yn cydganu
Yma o Hyd yng Ngŵyl Glantaf yng Ngerddi
Sophia yn 2008, a’r holl gynulleidfa ac
aelodau o’r cyhoedd hefyd, wedi eu
gwefreiddio gan yr awyrgylch. Fel y dwedes
i, profiad bythgofiadwy.
Ar lefel yr unigolyn, wedyn, cofio ambell
i sgwrs bersonol, breifat, a theimlo’r fraint o
gael ennill ymddiriedaeth plentyn. Mae
hynny’n beth gwerthfawr.
A’ch teimladau wrth ymadael?
Hiraeth, yn bendant. Hiraeth am y bobol, a’r
plant, a’r amser llawen. Er ’mod i’n edrych
ymlaen at y ‘rhyddid’ ddaw gydag ymddeol,
bydda i’n gweld ishe’r ‘ymwneud â phobol’,
yn enwedig y disgyblion a’r staff. Mae
hynny wedi bod yn gymaint o fraint, ac yn
gymaint o bleser i fi yn ystod y
blynyddoedd diwetha hyn. Ffordd
ddymunol iawn i orffen fy ngyrfa.
Beth yw’r cam nesa?
Gynta i gyd bydda i’n falch o’r cyfle i
dreulio mwy o amser yn hamddena o
gwmpas ardal hyfryd Llandudoch. Wedyn
bydda i am deithio tipyn – i weld rhai o
ddinasoedd mawr y byd, fel Efrog Newydd,
Berlin a Saint Petersburg. Ond ar ôl cyfnod
o benrhyddid fel’na, mae awydd arna i i
ymgymryd â disgyblaeth newydd, sef
ysgrifennu nofel – dim byd rhy uchelgeisiol,
ond rhywbeth hawdd i’w ddarllen. Cawn
weld.
Ar ran Y Dinesydd, diolch i chi am eich
cymwynas ag addysg Gymraeg yn y
brifddinas, a phob dymuniad da i chi ar eich
ymddeoliad.
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Ebeneser, Heol Siarl

Newyddion o’r Eglwysi

Derbyn aelodau
Daw Lisa Williams yn wreiddiol o
Hirwaun. Mae hi a’i gŵr Lyndon wedi’u
bendithio â phedwar o blant. Ers cyfnod
hir bu’n ymuno â ni yn yr addoliad a
gweithgareddau eraill. Llawenydd mawr
oedd cael ei derbyn yn aelod i’n plith ar
nos Sul, 2 Mai.

Minny Street

Cydymdeimlo
Cofiwn yn ddiolchgar am fywyd a
gwasanaeth John H. Davies (Yr Eglwys
Newydd). Bu John, yn ei dro, yn
ddiacon, ysgrifennydd ariannol a
thrysorydd ym Minny Street ac yr oedd
yn parhau i fod yn ymddiriedolwr.
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â
Huw a’r teulu.
Bedydd
Braint, yn yr oedfa foreol gyntaf ym mis
Mehefin, oedd cael tystio i fedydd Leisa
Gwenllian Hughes, merch Elen ac
Owen (Grangetown) ac wyres fach i
Shân a Peter Gillard.

Salem Treganna

Aelod newydd
Croesawn Gwenno Brychan Hughes yn
gynnes iawn i’n plith. Bu’n dod yn
ffyddlon i’n hoedfaon ers tipyn bellach a
hyfryd oedd cael ei chroesawu’n ffurfiol
yn yr Oedfa gymun ddechrau Mehefin.

Criced
Cafwyd sawl gêm hwyliog iawn hyd yn
hyn, yn erbyn staff Plasmawr, staff
Gwynllyw a hen dîm Clwb Ifor Bach. Bu'r
nosweithiau'n hynod bleserus a
chymdeithasol, ac edrychwn ymlaen at
sawl gêm arall yn ystod Gorffennaf.

Darllenfa
Ein braint, ar fore’r Sulgwyn, oedd
derbyn darllenfa dderw hardd er cof am
y Parchedig D.T. a Mrs Lena Evans at
wasanaeth yr Eglwys. Diolchwn yn
gynnes iawn i’r merched, Siân Lotwick a
Non Davies, a’r teuluoedd am rodd
hardd a defnyddiol. Cwbl briodol oedd
i’n Gweinidog, y Parchedig Owain Llŷr
Evans ddarllen geiriau olaf anerchiad
D.T. Evans fel Llywydd Undeb yr
Annibynwyr yn 1983 fel y geiriau cyntaf
i’w darllen o’r ddarllenfa.

Clwb Cerdded
Mae clwb cerdded wedi dechrau, ac yn
cyfarfod unwaith y mis. Rydym eisoes
wedi bod i'r bae ac ar hyd yr afon Taf.

Taith y Cylch Cymdeithasol i
Geredigion
Treuliodd nifer o’r aelodau benwythnos
yng nghanol mis Mehefin yn teithio o
Gaerdydd, dros y Bannau i Lambed ac
ymlaen i Fwlchllan a Llangeitho.
Ymweld â Phontrhydfendigaid ac Ystrad
Fflur a thaith gerdded yng Nghors Caron
cyn dychwelyd i Dregaron am y noson.
Ymuno â chyfeillion Capel Bwlchgwynt
ar y bore Sul a chymryd at awenau’r
oedfa foreol  yr oedfaon ym
Mwlchgwynt a Minny Street yn cyd
redeg ac yn dilyn yr un thema. Diolch
arbennig i John Albert Evans am
drefnu’r daith arbennig hon ac am y nifer
teithiau cerdded yn ystod y flwyddyn.

Siân Lotwick, Owain Llŷr Evans,
a Non Davies

Gwasanaeth nos Sul Mehefin 20
Cawsom wasanaeth arbennig iawn gan rhai
o'n haelodau sy'n gerddorion proffesiynol,
ac fe gafwyd darlleniadau o lenyddiaeth a
barddoniaeth. Roedd yr awyrgylch yn
hyfryd, a diolch i chi gyd am eich
cyfraniadau.
Ysgol Sul Bethel
Daeth Ysgol Sul Bethel i ymweld â ni fore
Sul 20 Mehefin, ac roedd yn hyfryd iawn
cael eich cwmni.
Clwb y Bobl Ifanc
Nos Wener 25 Mehefin cawsom noson
lwyddiannus wrth wylio DVD a chael
sglods.
Dyma glwb llwyddiannus a
phoblogaidd iawn!
Y Clwb Coffi, Y Clwb brecwast a'r
Clwb Llyfrau
Cyfarfu'r clybiau yma yn ystod y mis.
Dymuniadau gorau
Rydym yn dymuno'n dda iawn i Bethan ac
Aled a fydd yn priodi yn Salem ar 29
Gorffenna f. Pob hapusrw ydd a
mwynhewch y mis mêl!

Braint oedd cael derbyn dau frawd sef
Ioan a Gruffydd Evans yn gyflawn
aelodau o eglwys Ebeneser fore Sul 20fed
Mehefin. Mae Ioan ar hyn o bryd yn
astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol
Abertawe a Gruffydd yn fyfyriwr
chweched dosbarth yn Ysgol Plasmawr.
Cyflwynwyd Beiblau a thystysgrifau
aelodaeth iddynt ar ran yr eglwys gan
Malcolm Thomas ein hysgrifennydd
diwyd.
Yr elusen
Diolch i bawb a helpodd yn ein Noson
Jamaica, yn enwedig Ceri a Lona
Campbell. Cafwyd noson werth chweil a
chodwyd oddeutu £300 ar gyfer yr elusen.
Diolch hefyd i Elisabeth Williams am ei
gwaith wrth gynhyrchu cardiau cyfarch.
Llwyddwyd i godi oddeutu £270. Bydd y
cyfan yn mynd at ein helusen am eleni,
Ambiwlans Awyr Cymru.
Llongyfarchiadau:
I Cai Hayes am gael ei ddewis i
chwarae criced i dîm dan ddeuddeg y Sir.
Ef yw'r unig un o Glantaf sydd wedi
cyrraedd y safon yma.
I Zoe a Siôn Tudur ar enedigaeth eu
cyntafanedig Hari Tudur ar 18 Mai.
Mae Hari yn ŵyr i Elin a’r diweddar Rhys
Tudur.
I’r plant a’r ieuenctid a gymerodd ran
yn sioe ‘We Hei’ gan Ffwrnais Awen yn
Stiwdio Weston CMC nos Sul a Llun, 20
a 21 Mehefin. Dyma efallai rai o sêr ein
dyfodol.
Bedydd
Hyfrydwch oedd cael bod yn dystion i
fedydd Steffan Dwyryd Jones fore Sul 6
Mehefin. Mae Steffan yn fab i Elin a
Jonathan Jones, Penylan, yn frawd bach i
Gruffydd Dwyryd ac yn ŵyr i Cedric a
Brenda Jones, Radur.
Ymweld
Ers mis Medi y llynedd mae criw o
ddeuddeg o aelodau wedi bod yn ymweld
ag aelodau sâl a'r rhai sy'n gaeth i gartrefi.
Yn fisol byddant yn ymweld â rhyw 14 o
aelodau. Mae’n waith allweddol yn ein
plith fel eglwys.
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Tabernacl, Yr Ais

Bethel, Rhiwbeina

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Lisa Tiplady a Siôn
Edwards ar enedigaeth Gwen, eu trydedd
merch. Bydd Elen a Hanna yn edrych
ymlaen at gyflwyno cymdeithas y
Tabernacl a rhyfeddod Caerdydd i’w
chwaer fach.

Gyda thristwch mawr y clywsom am
farwolaeth yr emynydd, y Parchedig
Tudor Davies, Aberystwyth, yn 87 oed.
Byddai’n dod yn aml i’r oedfaon ym
Methel yng nghwmni ei ferch, Mrs
Llinos Howells, Merthyr Tudful, ac
roedd yn hoff hefyd o ddod i’r oedfa
Noswyl Nadolig. Cydymdeimlwn yn
fawr â Llinos a gweddill y teulu.

Priodas Ruddem
Rhannwn lawenydd Huw a Siân Thomas
wrth iddyn nhw ddathlu deugain
mlynedd ers eu priodas yn y
Tabernacl. Bu’r ddau yn ymroddedig i
lu o sefydliadau Cymraeg yn y brifddinas
ac yn selog eu cefnogaeth i fywyd yr
eglwys. Llongyfarchiadau cynnes iawn.
Neilltuo Eiri Jones yn arweinydd lleyg
Ar 20 Mehefin aeth nifer dda o ffrindiau
Eiri i Lundain, i rannu mewn gwasanaeth
o dan lywyddiaeth y Parchg Peter Dewi
Richards, pan roedd Eglwys Annibynnol
y Borough yn cydnabod Eiri fel eu
harweinydd lleyg. Bydd yn dal i fod yn
aelod yn y Tabernacl ac yn parhau gyda’i
harfer bresennol o gynnal oedfaon yn
rheolaidd yn Llundain. Dyma drefn yr
Annibynwyr o hyrwyddo gweinidogaeth
leyg yn yr eglwysi. Dymunwn yn dda
iddi yn y fenter hon.
Prif fachgen Ysgol Glantaf
Llongyfarchwn Dewi Preece ar gael ei
ddewis i fod yn brif fachgen ei
ysgol. Mae Dewi wedi serennu mewn
sawl gwedd o fywyd yr ysgol ac mae’n
amlwg fod pawb yno yn ei weld fel gŵr
ifanc aeddfed a chyfrifol.
Garddio yn y Tabernacl
Dros y blynyddoedd bu amryw o
aelodau’r eglwys yn gofalu am yr ardd
ac rydym yn ddiolchgar i’r cyfeillion a
ymgymerodd â’r gwaith. Diolchwn yn
arbennig i Arfon a Marion Williams am
eu dycnwch, wrth iddynt ofyn am gael eu
rhyddhau o’r ddyletswydd hon.
Cymdeithas y Chwiorydd
Aeth
y
chwiorydd
i
Erddi’r
Bontfaen
brynhawn Iau, Mehefin
17eg. Diolch i Carys Whelan am ei
harweiniad wrth ein tywys o gwmpas.
Ddiwedd y prynhawn aeth pawb i
Westy’r Bear i fwynhau te a theisen.
Offer Sain
Mae’n dda nodi fod yr offer sain newydd
yn eu lle, a diolchwn i Robin Gwyndaf,
Euros Rhys a Rob Nicholls am fugeilio’r
gwaith hwn. Gobeithiwn y bydd y sain
yn glywadwy i bawb ymhob rhan o’r
capel.

Dymunwn yn dda i Mrs Delyth Sutton
yn ei swydd newydd yn Horsham.

Cydymdeimlwn â…
theulu'r diweddar Hywel ap Siôn Morris
Llandaf a fu farw'n dawel yn ysbyty'r
Mynydd Bychan ar 14 Mai. Bu'r
angladd yn Eglwys Minny St y Waun
Ddyfal ar 28 Mai. Bu Hywel yn aelod
ffyddlon o Gymdeithas Tŷ'r Cymry am
flynyddoedd lawer a gwelir ei eisiau.
theulu'r diweddar John Davies yr Eglwys
newydd a fu farw'n dawel yn ysbyty'r
brifysgol ar 25 Mai. Bu'r angladd yn
Eglwys Minny St. Bu'n swyddog yn
CBAC ac am flynyddoedd bu'n
gweinyddu Ysgolion Haf Cerddorfa
Genedlaethol Ieuenctid Cymru.
theulu'r diweddar Peter Elias Jones Dinas
Powys a fu farw'n sydyn yn ei gartre ar
19 Mai. Cafwyd gwasanaeth preifat i'r
teulu cyn cynnal gwasanaeth
cyhoeddus yn Eglwys Sant Pedr Dinas
Powys ar 7 Mehefin. Bu'n Bennaeth
Adloniant HTV a chofir amdano fel yr
ysbrydoliaeth tu cefn i gyfres
boblogaidd i blant 'Miri Mawr'. Bu
hefyd yn ymwneud â'r ffilm 'Ibiza
Ibiza'.
theulu'r diweddar Gareth Wyn James,
gynt o Bontarddulais, a fu farw wedi
cystudd byr yn ei gartre yn yr Alpau yn
Ffrainc ar 20 Mai. Bu'r angladd yn
Ffrainc.
theulu Eluned Rowlands Llandaf a fu
farw ar 9 Mehefin yn 93 oed.
Cynhaliwyd gwasanaeth angladd
preifat i'r teulu yn Amlosgfa Margam
ar 18 Mehefin.

Bore Coffi
Diolch i Mari Rogers am ei chroeso ym
mis Mai ac i Caerwyn ac Eirlys Roderick
am ein gwahodd i’w cartref ddiwedd
Mehefin.

11

Newyddion
Cymanfa Ganu yn Llanisien
Yn dilyn Cymanfa Ganu lwyddiannus a
gynhaliwyd yn Eglwys St Isan, Llanisien
yn 2007 er budd Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd, cynhaliwyd gwasanaeth tebyg
yno nos Wener, 23 Ebrill 2010, o dan
arweiniad y Tad Michael Witcome, ficer
Llanisien. Yr arweinydd oedd Elwyn
Gildas Williams, yn wreiddiol o Gastell
Nedd ond bellach yn aelod o Eglwys St
Isan. Yr organydd gwadd oedd Peter
David o bentref Coity, a ddaeth â
chyfeillion o Benybont gydag e. Roedd
nifer o ffefrynnau ymhlith y rhaglen, a
gyflwynwyd yn fywiog gan Mr Williams.
Hefyd cafwyd unawdau gan aelodau'r
eglwys, Richard a Derrian le Brun Powell,
gyda Karl Glaze, organydd yr Eglwys, yn
cyfeilio. Rhoddodd Mrs Marilyn Rooks,
warden yr Eglwys, ddiolch i drefnwyr y
digwyddiad.
Oedfa Heddwch yn Soar y Mynydd
Mae Cymdeithas y Cymod yng Nghymru
yn cynnal Oedfa Heddwch yng nghapel
Soar y Mynydd ger Tregaron am 2.00
ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf.
Bydd
anerchiad gan Dr Robin Gwyndaf Llandaf
yn ystod y gwasanaeth ar y pwnc "Na i
goleg milwrol Sain Tathan, Ie i Academi
Heddwch ar gyfer Cymru".
Colli Pregethwr ac Emynydd
Cydymdeimlir â theulu'r diweddar barch
Tudor Davies a fu farw'n dawel yn Ysbyty
Bronglais Aberystwyth ar 7 Mehefin.
Bu'r angladd yn Eglwys Sant Paul
Aberystwyth ar 14 Mehefin.
Bu'n
weinidog gyda'r Wesleaid ac mae nifer o'i
emynau yn Caneuon Ffydd.
Bu'n
pregethu o dro i dro yng nghapel Bethel
Rhiwbeina.
Derbyn Anrhydedd
Llongyfarchiadau i Olwen Moseley,
Machen ger Casnewydd ond gynt o
Riwbeina ar dderbyn gwobr am ei gwaith
ym myd y Celfyddydau mewn seremoni
dan nawdd y Sefydliad Materion Cymreig
yn Neuadd y Ddinas ar 15 Mehefin. Fe'i
haddysgwyd yn yr uned Gymraeg yn
Llanisien Fach Rhiwbeina ac yna yn
Ysgol Bryntaf ac Ysgol Gyfun Rhydfelen.
Wedi dilyn cwrs sylfaenol yn y coleg Celf
yng Nghaerdydd graddiodd yn ysgol
Ganol y celfyddydau yn Llundain a bu'n
gweithio fel cynllunydd graffeg yng
Nghasnewydd.
Bellach hi ydy
Cyfarwyddwr Allanol ysgol Gelf
U.W.I.C. Bu'n gyfrifol am sefydlu Gŵyl
Gynllunio Caerdydd sy'n tynnu sylw at
waith cynllunwyr Cymreig ac ati. Mae ei
gwreiddiau yng Nghwm Rhymni ac mae
hi'n wyres i'r diweddar Barch Luther
Moseley Rhymni.

12

Y DINESYDD GORFFENNAF 2010

Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg

Llongyfarch Pennaeth ac Arweinydd
Pleser o’r mwyaf yw llongyfarch
Pennaeth yr ysgol Dr Dylan Jones ac
A r w e i n yd d
Pwn c T ech n ol eg
Gwybodaeth Dilwyn Owen ar lwyddo i
gyrraedd rhestr fer Gwobrau Athrawon
Cymru 2010. Cynhaliwyd y rownd
derfynol ddydd Llun 14 Mehefin ac
mewn seremoni yn Neuadd y Ddinas
cyhoeddwyd mai Dilwyn Owen oedd yr
athro sy’n gwneud y defnydd gorau o
dechnoleg y dyfodol. Derbyniodd Dr
Dylan Jones wobr anrhydedd Pennaeth y
flwyddyn. Dyma’r tro cyntaf erioed i
ddau aelod o staff o’r un ysgol lwyddo i
gyrraedd y rownd derfynol ac mae hyn
yn gryn destun balchder i ysgol a fydd yn
dechrau ar ddathliadau deng mlwyddiant
ym mis Medi.
Datblygiad cyffrous
Mae datblygiadau cyffrous ar y gorwel o
ran ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer
addysg Gymraeg ym Mro Morgannwg.
Mae blaengaredd yr Awdurdod Lleol
wedi golygu bod cynlluniau ar y gweill i
ddiwallu'r angen am fwy o lefydd i
ddisgyblion cyfrwng Cymraeg yn y Fro.
Deng mlynedd wedi agor Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg, yr unig ysgol gyfun
Cymraeg ei chyfrwng, mae bwriad i agor
dwy egin ysgol, y naill yn Llanilltud
Fawr, mewn ymateb i’r galw mawr am
addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Iolo
yn y Bontfaen a’r llall ar dir yr ysgol
gyfun Gymraeg, gan sicrhau bod pedair
ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn Y
Barri yn unig. Edrychwn ymlaen yn fawr
at weld y datblygu a’r twf a ddaw yn y
blynyddoedd nesaf.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i
Llwyd a Lisa Owen Rhiwbeina ar
enedigaeth Syfi Nona ar 15 Mehefin yn
ysbyty'r Brifysgol. Chwaer fach i Elian
Scarlad ac wyres i Arwel a Non Owen
Cyncoed a Tony a Gina Hirst Ynys Môn.

Y Bwthyn Cymreig
Cafodd y llyfr newydd Y Bwthyn
Cymreig: Arferion adeiladu tlodion y
Gymru wledig, 17501900 ei lansio'n
swydd ogol gan y Gwei ni dog
Treftadaeth, Alun Ffred Jones, yn
Sefydliad Gweithwyr Oakdale,
Amgueddfa Werin Sain Ffagan, ddydd
Llun, 24 Mai.
Mae’r gyfrol hon gan Dr Eurwyn
Wiliam, Cadeirydd Comisiwn Brenhinol
Cymru yn ganlyniad arolwg newydd ar y
Bwthyn Cymreig. Mae’n ganlyniad oes o
waith ar gartrefi cynhenid wedi eu
hadeiladu gan y Cymry, mewn
partneriaeth ag Amgueddfa Cymru
National Museum Wales a’r Comisiwn
Brenhinol.
Lansiwyd y gyfrol fel rhan o seminar
ar Y Bwthyn Cymreig, gan ymchwilio
i hanes a chadwraeth y bwthyn
traddodiadol, un o nodweddion mwyaf
arbennig tirwedd Cymru.
Yn ogystal â darlith gan Dr Eurwyn
Wiliam, cafwyd taith dywys dan
arweiniad Dr Gerallt Nash o Amgueddfa
Werin Sain Ffagan. Cafwyd hefyd
drafodaeth gyda phanel o siaradwyr am
gadwraeth a defnyddio bythynnod a
diogelu technegau traddodiadol.
Dywedodd Alun Ffred Jones,
Gweinidog Treftadaeth, “Mae bythynnod
yn chwarae rhan unigryw yn hanes
cymdeithasol cefn gwlad Cymru. Rwy’n
falch iawn eu bod yn cael eu cydnabod
yng nghyfrol newydd wych Dr Wiliam.
Mae’r gyfrol yn cynnwys oes o waith ac
ymchwil ar hanes a chadwraeth
bythynnod Cymru; adeiladau syml sydd
yn rhan gynhenid o dirlun Cymru."
“Gobeithio y bydd y gyfrol hon yn
sicrhau bod bythynnod Cymreig yn
parhau i gael eu diogelu fel bod
cenedlaethau’r dyfodol yn gallu eu
mwynhau."
“Mae’n addas iawn fod y gyfrol yn
cael ei lansio yn Sain Ffagan, lleoliad
sy’n llawn enghreifftiau gwych o
adeiladau hanesyddol Cymreig.”

YSGOL PENCAE
Llwyddiant yn Llanerchaeron
Llongyfarchiadau gwresog i Nansi Rhys
Adams ar ei champ o dderbyn yr ail
wobr am ganu Cerdd Dant o dan 8.
Tipyn o gamp!
Llongyfarchiadau hefyd i dîm y Gân
Actol a lwyddodd i gipio’r drydedd wobr
mewn cystadleuaeth o safon uchel.
Thema’r Gân Actol eleni oedd Cantre’r
Gwaelod a braf oedd gweld pob aelod
o’r tîm yn ymroi o’u gorau ar y llwyfan.
Derbyniwyd clod uchel am eu
perfformiad! Diolch hefyd i’r rhieni am
eu cefnogaeth a’u hymroddiad diflino at
lwyddiant eu plant.
Dangoswch Gerdyn Coch i Hiliaeth
Derbyniodd Laura Satterly wobr am
ysgrifennu barddoniaeth ar y thema
Hiliaeth. Fel rhan o’r wobr, cafodd y
cyfle i fwynhau pob math o
weithgareddau yn Stadiwm y Mileniwm.
Gweithdy drymio
Cafodd pob disgybl y cyfle i gymryd
rhan mewn gweithdy drymio gan
ganolbwyntio a chwarae pob math o
rythmau ar wahanol ddrymiau. Braf oedd
cael perfformiad byrlymus yn ein
gwasanaeth agored ar brynhawn Gwener
gyda’r disgyblion ieuengaf yn arwain y
grŵp!
Wythnos Fenter
Mae disgyblion Blwyddyn 6 wedi bod
wrthi’n cydweithio fel aelodau o
wahanol dimau er mwyn cynllunio a
chreu pob math o bethau i’w gwerthu yn
y Ffair Haf a gynhelir yn yr ysgol
Ddydd Sadwrn, 26 Mehefin. Pwy fydd
prentis newydd yr Arglwydd Sugar
tybed?
Mynydd Illtud
Dringodd disgyblion Blwyddyn 3
Fynydd Illtud ym Mannau Brycheiniog
yn ddiweddar gan fwynhau’r profiad o
gerdded yn un o’n parciau cenedlaethol.
Mae’n bwysig fod plant y ddinas yn cael
y cyfle i fwynhau a gwerthfawrogi
harddwch cefn gwlad Cymru.
Tafwyl
Perfformiodd disgyblion o’r Adran
Babanod ar y llwyfan yn nathliadau
Tafwyl eleni. Braf oedd gweld pawb yn
cymdeithasu ac yn mwynhau eu hunain
ar ddiwrnod mor braf.
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www.mentercaerdydd.org

029 20 689 888

Cynlluniau Gofal Haf

Miri Meithrin

Ysgol Melin Gruffydd
wythnos 1,2,3,4,5 a 6
Ysgol Treganna wythnos 1,2,3,4 a 5
Ysgol y Berllan Deg wythnos 1 a 2
8.30am – 5.30pm
Croeso i ddisgyblion dosbarth
derbyn,
Bl 1, 2, 3, 4, 5 & 6
Pris newydd ar gyfer yr haf
£15 y dydd!

‘Hwyl’ Haf

Tripiau bob dydd Mercher a Gwener,
hwyl dŵr a barbiciw, gweithdai
chwaraeon, celf a chrefft, coginio,
ymwelwyr arbennig a llawer mwy!
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Meleri@MenterCaerdydd.org
02920 689888

Sesiynau chwarae i blant
blynyddoedd 4 i 6 yng Nghaeau
Llandaf 10:00 tan 12:30
Gorffennaf 26ain i’r 30ain…
chwiliwch am faneri’r
Fenter a’r Urdd!
Popeth am ddim.
Cewch gofrestru ar y diwrnod.

Cyrsiau Haf Uwchradd
am DDIM!

Dewch draw am:
farbiciw, gemau dŵr,
celf a chrefft, chwaraeon, sgiliau
syrcas a llawer mwy yng nghwmni
staff y Fenter a’r Urdd.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch
ag Awel Davies
– 02920 689888 neu
AwelDavies@MenterCaerdydd.org

Golffwyr Buddugol Tafwyl

Ewch i
www.cardiff.gov.uk/
summerlearning neu
ffoniwch 02920 872704
Syrffio, Llangennydd
Beicio Mynydd, Coginio,
Pysgota, Merlota,
Animeiddio/Film,
Canwio, Perfformio

Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y Fenter
yn cael ei gynnal Nos Sul, Gorffennaf
y 25ain yn y Mochyn Du am 8 yh.
£1 y person.

Perfformio yn y Ffair

Standyp yn y Diwc

Perfformiad WeHei Ffwrnais Awen

Y Gig Ieuenctid

R
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Newyddion
Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina
Cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol yng
nghapel Bethany Rhiwbeina nos Lun 21
Mehefin. Etholwyd Falmai Griffiths yn
gadeirydd, Gwenda Williams yn
ysgrifennydd a Gwyneth Jennings yn
drysorydd. Gŵr gwadd y noson oedd y
sylwebydd chwaraeon John Ifans Radur,
ond gynt o Dregaron, a chafwyd sgwrs
ddiddorol ganddo i ddiweddu'r cyfarfod.
Bydd y Gymdeithas yn ail ddechrau ei
chyfarfodydd nos Lun 20 Medi am 7.30,
pan fydd Eleri Rogers yn traddodi sgwrs.
Croeso cynnes i bawb.
Seremoni Gyflwyno Cadair Eisteddfod
Glyn Ebwy
Nos Fawrth 15 Mehefin gwelwyd
ser em oni yn Nhr effor est pan
gyflwynwyd cadair Eisteddfod Glyn
Ebwy i ofal Pwyllgor Gwaith yr
Eisteddfod gan wneuthurwyr y gadair
Jeremy Spencer a Richard Randell. Mae
cynllun y gadair yn un modern. Mae'r
sedd fel llyfr agored yn cynrychioli'r
iaith lafar ac mae pen y gadair ar ffurf
ysgrifbin i gynrychioli'r iaith
ysgrifenedig. Saernïwyd y gadair gan
Alex McDonald o sir Benfro.

Gwobr arall i'r Arlunydd Elfyn Lewis
Llongyfarchiadau i'r arlunydd Elfyn
Lewis gynt Borthmadog ar ennill yr
anrhydedd o gael ei enwi fel Arlunydd
Cymreig y Flwyddyn 2010 gan dderbyn
gwobr o £2,000 mewn seremoni yn
Neuadd Dewi Sant ar 20 Mehefin. Y
llynedd enillodd y Fedal Aur yn Adran y
Celfyddydau Cain yn Eisteddfod
Genedlaethol y Bala. Roedd 400 o
ymgeiswyr ar gyfer yr anrhydedd o
dderbyn teitl "Arlunydd Cymreig y
Flwyddyn".
Croesawu Prifathro Newydd i Ysgol
Gyfun Glantaf
Ddiwedd tymor yr haf bydd Rhiannon
Lloyd yn ymddeol fel prifathrawes a'i
holynydd bydd Alun Davies, brodor o
Gaerdydd ac yn brifathro yn Ysgol
Gyfun Gymraeg Rhydywaun. Cafodd ei
addysgu yn Ysgol Gynradd Gladstone ac
Ysgol Uwchradd Cathays cyn mynd i
wneud gradd yn y Gymraeg ym
Mhrifysgol Aberystwyth. Bu'n athro
Cymraeg yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
cyn ei benodi'n bennaeth Adran y
Gymraeg yn Ysgol Gyfun Gymraeg
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Gweithgareddau’r
Urdd
Ddydd Gwener 11 Mehefin cynhaliwyd
cystadleuaeth griced ranbarthol
Caerdydd a’r Fro oddi fewn i waliau
ysblennydd castell y brifddinas. Gyda’r
haul yn gwenu’n danbaid dros dir y
castell daeth 12 o ysgolion cynradd
Caerdydd a’r Fro i fwynhau’r wledd o
griced a’r awyrgylch fendigedig.
Cafwyd cefnogaeth eleni gan
hyfforddwyr o dim criced Morgannwg, a
nodwyd fod safon y criced yn
gyffredinol wedi codi ers y llynedd, ac
adlewyrchwyd hyn yn y chwarae wrth i
lawer o’r gemau fod yn agos iawn. Y
pedwar tîm a gyrhaeddodd y brig oedd
Eglwys Newydd, Treganna, Melin
Gruffydd a Pen y Garth. Wedi gemau
hynod o agos, Eglwys Newydd a
Treganna gyrhaeddodd y rownd derfynol
gyda thîm criced yr Eglwys Newydd yn
cipio’r wobr gyntaf ac yn mynd ymlaen
i’r gystadleuaeth genedlaethol.
Llongyfarchiadau anferthol hefyd i holl
ddisgyblion Caerdydd a’r Fro a
gym er odd ran yn E i st eddfod
Genedlaethol yr Urdd Llanerchaeron.
Cafwyd Eisteddfod hynod gofiadwy
gyda’r tywydd, y cystadlu a’r ardal leol
wedi ysbrydoli wythnos llawn hwyl a
llwyddiant. I weld yr holl ganlyniadau a
fi deos o’r cysta dlu, ewch i
www.urdd.org/eisteddfod
Gwynllyw. Aeth yn ei flaen yn yr ysgol
honno i fod yn bennaeth yr ysgol uchaf.
Yna yn 32 oed cafodd ei benodi'n
ddirprwy brifathro yn Ysgol Gyfun
Llanhari yn 1995. Yna, yn Ionawr 2003
olynodd Mrs Katherine Davies fel
prifathro Ysgol Gyfun Rhydywaun.
Mae'n briod â Ruth ac mae ganddo dri
mab. Croeso nôl i Gaerdydd a dymunwn
bob llwyddiant yng Nglantaf.
Bardd Plant Newydd i Gymru
Yn ystod Eisteddfod yr Urdd eleni
cyhoeddwyd mai Dewi Morris neu Dewi
Pws o Dreboeth, Abertawe, ac sy'n byw
bellach yn Nhresaith, Ceredigion, fydd
bardd plant Cymru i olynu Twm Morris.
Ar ôl gadael coleg bu'n athro Cymraeg
yn Sblot cyn troi i fod yn actor a chanu
mewn band a ddaeth yn boblogaidd fel
'Y Tebot Piws'. Mae'n berson sy'n llawn
hwyl ac mi fydd yn sicr o apelio at blant
o bob oed. Bu'n actio yn 'Pobol y Cwm'
a 'Rownd a Rownd' a chyflwynodd
gyfres o raglenni teithio ar S4C o'r enw
'Byd Pws'.

Ysgol Iolo Morganwg
Diwrnodau Hapus yn Ysgol Iolo!
Bu canu, dawnsio a chyffro mawr yn yr
ysgol yn ystod mis Mehefin wrth i ni
groesawu’r Fonz i’n plith! Yn wir, fe
ddaeth Henry Winkler, yr actor
adnabyddus o gyfres deledu’r 70au a’r
80au 'Happy Days' i ymweld â’r Ysgol er
mwyn hybu ymgyrch Papur Newydd
wythnosol First News. Erbyn hyn mae
Henry Winkler yn awdur llwyddiannus
ac fe dreuliodd fore cyfan yn siarad â
phlant am ei broblemau pan oedd yn
blentyn a hefyd yn llofnodi dros 100 o
lyfrau Hank Zipper. Cafodd Ben Hunter
a Lili Devenold y cyfle i gyfweld â
Henry Winkler ac yna i gloi’r ymweliad
fe agorwyd Stiwdio Radiolo yn
swyddogol. Mae’r plant eisoes wedi
mynd ati i olygu a chynhyrchu podeliad
fideo a throsglwyddo hyn i wefan yr
Ysgol. Bore anhygoel a wnaeth dwymo
calonnau’r plant a’r staff! (Llun tudalen
16).
Criced
Bu plant o flwyddyn 5 a 6 unwaith eto
yn fuddugol eleni yng Nghystadleuaeth
criced y Fro. Cipiwyd y gwpan am y
safle cyntaf ar ôl curo pob ysgol. Roedd
dros 11 o ysgolion wedi cystadlu.
Llongyfarchiadau mawr i bob un
ohonoch.
Cwis Llyfrau
Llongyfarchiadau mawr i griw'r Cwis
llyfrau ar gyrraedd y rownd genedlaethol
yn Aberystwyth. Diwrnod hir ond
pleserus dros ben gydag ymweliad â Siop
Sglods Aberaeron i goroni’r cyfan! Braf
oedd clywed canmol gan rieni bod ein
plant wedi elwa gymaint o’r profiadau ac
erbyn hyn yn fwy parod i godi a
mwynhau darllen llyfrau! Da iawn chi!

Cyfarfod Agored Bwrdd yr Iaith
Gymraeg
Cynhaliwyd Cyfarfod Agored o Fwrdd
yr Iaith yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd,
ar 18 Mehefin a chafwyd cyfle i gyfarfod
Meri Huws, cadeirydd y bwrdd a
gwrando ar sylwadau'r gŵr gwadd sef
Geraint Talfan Davies, Cadeirydd bwrdd
Gweithredu Cysgodol y Coleg Ffederal
Cymraeg am y datblygiadau diweddaraf.
Cafwyd sylwadau ar Strategaeth Addysg
Gymraeg y Cynulliad gan David
Hawker, Cyfarwyddwr Adran Addysg y
Llywodraeth.

Y DINESYDD GORFFENNAF 2010

15

Calendr y
Dinesydd

Ysgol y Berllan
Deg

Llyfr
y Mis

Sadwrn, 3 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Stondin
yng Ngŵyl Rhiwbina, fore Sadwrn.
Sadwrn, 3 Gorffennaf
Cyngerdd gan Gôr Coleg Caius,
Caergrawnt yn y Tabernacl, Yr Ais, am
7.30 pm. Gosodiadau o waith George
Herbert, ee Cummings a Henry King,
ynghyd ag anthemau gan Mansel
Thomas a chaneuon gwerin, rhanganau a
madrigalau. Tocynnau: £7 wrth y drws,
neu gan 02920657475, neu gan Dr
Huw Thomas. Yr elw at Gronfa Organ y
Tabernacl.
Sul, 4 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Cymanfa Ganu. Arweinydd: Emyr
Roberts; Organydd: Dr Alun Jones. Yng
nghapel Beulah am 8.00pm.
Sadwrn, 17 Gorffennaf
Merched y Wawr Caerdydd. Barbeciw
am 3.00pm. Am ragor o wybodaeth
cysylltwch naill ai â Shân 07990
578407/smorgan2@glam.ac.uk neu
Mair: mair.john@logica.com
Mercher, 4 Awst
Darlith Cymdeithas Carnhuanawc gan
Frank Olding, ym Mhabell y
Cymdeithasau, Maes yr Eisteddfod
Genedlaethol, Glynebwy, am 12.00 o’r
gloch.
Mercher, 4 Awst
Theatr y Crwys yn perfformio ‘Un o’r
Gloch o’r Tŷ’ yn Theatr Fach y Maes,
Maes yr Eisteddfod Genedlaethol,
Glynebwy, am 7.30pm.
Iau, 5 Awst
Darlith Flynyddol Cymdeithas Bob
Owen. Dr E. Wyn James yn darlithio ar y
testun ‘ “Cwnnu’r Genedl Gyda’n
Gilydd”: Cyfraniad y Dr Ceinwen H.
Thomas’, ym Mhabell y Cymdeithasau,
Maes yr Eisteddfod Genedlaethol,
Glynebwy, am 11.00am.
Iau, 5 Awst
Aduniad cynfyfyrwyr Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ym
mhabell Prifysgol Caerdydd ar Faes yr
Eisteddfod Genedlaethol, Glynebwy, am
1.00pm.
Gwener, 24 Medi
Cyngerdd gan ‘Gantorion Ardwyn
Caerdydd’ yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant
Sant Andreas, am 7.30pm. Croeso
cynnes i bawb.

Ymwelwyr
Cafodd disgyblion Blwyddyn 2, 4 a 5 y
fraint o gael treialu gemau cyfrifiadurol
newydd sbon danlli gan y BBC. Hefyd,
daeth Erin Roberts, un o gyflwynwyr y
tywydd ar S4C, i drafod y tywydd gyda
Blwyddyn 3.

Llyfr y Mis Cyngor Llyfrau Cymru y mis
hwn yw No Room To Live gan Wynford
Ellis Owen. Lansiwyd y gyfrol ddiwedd
Mehefin ac mae eisoes wedi gwerthu’n
dda yng Nghymru a thu hwnt. Nid
rhyfedd bod yr apêl yn eang gan fod
cynnwys y gyfrol hon yn cyffwrdd â
bywydau cymaint o bobl.
Addasiad yw’r gyfrol o hunangofiant
yr awdur, Raslas bach a mawr, ond
estynnwyd y cynnwys i ymwneud mwy
â’r broblem sydd wedi dod yn un mor
gyffredin yn ein cymdeithas erbyn hyn,
sef problem dibyniaeth ar alcohol neu
gyffuriau – neu, yn wir, sawl peth arall
sy’n gallu caethiwo corff ac enaid. Neges
fawr yr awdur, a fu ei hunan yn gaeth i
alcohol a chyffuriau eraill, yw bod modd
gwella o’r salwch (ac mae’n pwysleisio
mai salwch yw e). Er mor ddu y gall y
sefyllfa fod, does dim rhaid aberthu
popeth – mae modd cael dihangfa, ac
mae modd byw bywyd normal, cyflawn
unwaith eto.
Mae cyhoeddi’r gyfrol hon yn
gysylltiedig â’r bwriad gan Gyngor
Cymru ar Alcoholiaeth a Chyffuriau
Eraill i sefydlu Yr Ystafell Fyw yng
Nghaerdydd yn y dyfodol agos. Canolfan
fydd hon lle gall unrhyw un sy’n gaeth i
ddibyniaeth o unrhyw fath (a’u
teuluoedd), alw i mewn a chael cyngor,
cymorth a chynhaliaeth i’w helpu i
ymdopi â’r sefyllfa. Bydd y gwasanaeth
hwn, dan ofal arbenigwyr yn y maes, ar
gael yn ddwyieithog bob dydd o’r
wythnos ac am ddim. Mae’r holl elw o
werthiant y llyfr hwn yn mynd tuag at
gynnal Yr Ystafell Fyw.
Cyhoeddwyd No Room To Live gan
Gyngor Cymru ar Alcoholiaeth a
Chyffuriau Eraill; pris £11.95. Gellir cael
copïau yn eich siopau lleol neu oddi wrth
y
Cyngor
ei
hun
ar
www.cyngorcymru.org.uk (02920 493
895).

Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn: 02920628754; ebost:

JamesEW@caerdydd.ac.uk).

Cystadlu
Llongyfarchiadau mawr i Katie Sullivan,
Blwyddyn 5 Elen, ar ddod yn drydydd
mewn cystadleuaeth yn ardal Llanedeyrn
am lunio poster am ddiogelwch y ffyrdd.
Cafodd Caitlin Burns, Hayley Jenkins ac
Ellie Thomas ganmoliaeth am eu gwaith.
Bu Blwyddyn 4 Culhwch ac Olwen yn
cymryd rhan yng nghystadleuaeth criced
yr Urdd yng Nghastell Caerdydd a
thwrnament rygbi TAG Blwyddyn 4 ym
Mharc yr Arfau, a bu rhai o ddisgyblion
Blwyddyn 5 a 6 yn cymryd rhan mewn
cystadleuaeth griced yn Stadiwm
Swalec.
Perfformio
Bu rhai o blant Bl 1 a 2 yn canu yn ystod
Ffair Tafwyl yn y Mochyn Du, a bu côr
yr ysgol yn perfformio mewn cyngerdd
yn Eglwys Fethodistaidd Cyncoed.
Ymweliadau addysgiadol
Mwynhaodd Blwyddyn 6 eu pererindod
i’r Imperial War Museum, Llundain, a
chafodd Blwyddyn 2 ddiwrnod i’w gofio
yn Sw Bryste.
Lesotho a Mabolgampau
Cafwyd diwrnod bendigedig i godi arian
tuag at Ysgol St. Paul's, ButheButhe,
Lesotho wrth i’r disgyblion gasglu
pwyntiau tuag at eu tîm mabolgampau.
Erbyn diwedd y dydd llwyddwyd i godi
swm anrhydeddus o £600. Diolch i bawb
am bob cyfraniad. Yna’r wythnos
ganlynol, yn haul tanbaid y brifddinas,
bu disgyblion yr holl ysgol o’r
dosbarthiadau meithrin hyd at Flwyddyn
6 yn cymryd rhan mewn pob math o
weithgareddau
hwyliog
ym
mabolgampau’r ysgol. Daeth nifer o rieni
i wylio’u plant ac yna cafodd pawb
bicnic ar dir yr ysgol. Llongyfarchiadau
mawr i dîm Tawe, pencampwyr 2010.
Cyfarchion
Dymunwn yn dda i ddisgyblion
Blwyddyn 6 fydd yn ein gadael ddiwedd
y tymor. Llongyfarchiadau mawr i Mrs
Medi Davies a’i gŵr Dan ar enedigaeth
Sara. Dymuniadau gorau i Mrs Rhian
Carbis fydd yn ein gadael am gyfnod i

fod
yn
athrawes
ymgynghorol
Gwyddoniaeth gyda’r Sir, i Miss Emma
Watts fydd yn gwneud cwrs ymarfer
dysgu, ac i Mr Dafydd John a fydd yn
cychwyn yn Ysgol y Wern ym mis Medi.
Pob lwc i Miss Rhian Bishop a fydd yn
priodi Dewi yn ystod gwyliau’r haf, ac
yn ogystal i Miss Maxine Edwards fydd
yn priodi Tim. Gwyliau haf hapus i
bawb!
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Cwis Llyfrau
Llongyfarchiadau i dîm cwis llyfrau dan
12 yr ysgol a ddaeth yn drydydd yn y
rownd genedlaethol yn Aberystwyth fis
Mehefin. Da iawn blant!
Tafwyl
Fel rhan o ddathliadau Tafwyl bu côr o
leisiau plant Blynyddoedd 1 a 2 yn canu
yn y Mochyn Du brynhawn Sadwrn 12
Mehefin. Cafwyd amser hyfryd ac
roeddent wedi perfformio ar eu gorau.
Da iawn chi!
Gŵyl Plant Morgannwg
Cafwyd diwrnod ardderchog o ddawnsio
gwerin gan rai disgyblion o flynyddoedd
3 a 4 yng Ngŵyl Plant Morgannwg fore
Sadwrn 12 Mehefin. Roedd yr haul yn
tywynnu, edrychai’r plant yn hyfryd yn
eu gwisgoedd a chafwyd llawer o hwyl.
Dyma’r ail dro i’r ysgol gymryd rhan yn
yr Ŵyl a derbyniwyd tystysgrif a thlws.
Edrychwn ymlaen at ddawnsio yno eto'r
flwyddyn nesaf!
Carfan Pêldroed
Llongyfarchiadau mawr i Max
Llewellyn, blwyddyn 6, ar gael ei ddewis
i garfan bêl droed Sir Caerdydd.
Mrs Semmens yn ymddeol
Mae Mrs Semmens yn ymddeol o’i
swydd fel dirprwy Melin Gruffydd
ddiwedd y tymor. Mae Mrs Semmens
wedi cyfrannu'n helaeth at lwyddiant yr
ysgol dros nifer fawr o flynyddoedd ac
mae ei hymrwymiad i’r ysgol wedi bod
yn arbennig. Dymuna bawb yn yr ysgol y
gorau iddi yn ei hymddeoliad.

Gŵyl Plant Morgannwg

Tîm y cwis llyfrau

Mae Côr Meibion Taf yn brysur yn paratoi
ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng
Nglyn Ebwy ar hyn o bryd. Yn dilyn eu
llwyddiant wrth ennill y wobr gyntaf yn y
gystadleuaeth dan 45 o leisiau yn Eisteddfod
Caerdydd 2008, maent bellach wedi tyfu’n
sylweddol mewn nifer, ac yn cystadlu yng
nghystadleuaeth y Corau mawr, a hynny yn
erbyn enwau fel Dyfnant, Pendyrys, Llanelli a’r
Brythoniaid.
Hefyd, mae’r Côr yn edrych ymlaen yn
eiddgar at berfformio ar lwyfan y Neuadd
Albert yn Llundain ym mis Hydref fel rhan o’r
“Mil o Leisiau”. Bydd yn achlysur arbennig i’r
Côr gan fod eu harweinydd Rob Nicholls yn
organydd gwadd ar gyfer y gyngerdd.
Cofiwch fod croeso mawr i aelodau newydd
ymuno â'r côr, ry'n ni'n ymarfer bob nos Sul yn
Festri Capel y Tabernacl, Yr Aes. Ymarferion
yn dechrau am 7.30pm.

Croesawu Henry
Winkler, yr actor
adnabyddus o
gyfres deledu’r
70au a’r 80au
'Happy Days' i
Ysgol Iolo
Morganwg
(tudalen 14)

Tîm Cân Actol Ysgol Pencae (tudalen 12)

