
 
 
 
 
 

Adroddiad 2023 

Diolch i bawb ddaeth draw i Ysgol Plasmawr ddydd Sadwrn 21 Ionawr i gefnogi Eisteddfod 

Gadeiriol Caerdydd. Fe wnaethom ni groesawu dros 400 o bobl drwy’r drysau drwy gydol y 

dydd, ac roedd yr awyrgylch yn yr ysgol yn hyfryd a chynnes, er gwaetha’r rhew a’r niwl tu 

allan. 

Dechreuodd y cystadlu gyda’r gystadleuaeth cerdd dant oed cynradd, a chloi sawl awr yn 

ddiweddarach gyda chystadleuaeth y corau. Byddem ni fel pwyllgor wedi hoffi gweld mwy o 

bobl yn cystadlu mewn mwy o gystadlaethau, ond wnaeth hynny ddim tarfu ar safon y 

cystadlu, oedd yn gyson uchel drwy’r dydd, a’r beirniaid oll yn uchel eu clod. 

Mae’n anodd (ac yn annheg) dewis uchafbwynt, ond rwy’n siŵr y bydd pawb oedd yno’n 

cytuno fod perfformiad Ysgol Melin Gruffydd yn y côr oed cynradd yn un fydd yn aros yn y 

cof am sbel. Rhaid hefyd sôn am ddisgyblion Ysgol Pen y Dre, oedd wedi gofyn i ddod i 

gystadlu ar ôl mwynhau cymaint yn Eisteddfod y Cymoedd. Dyma pam fod eisteddfodau 

lleol yn bwysig. 

Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r detholiad o enillwyr gwaith cartref, mae recordiad o 

Non Lewis yn rapio ei hymgais fuddugol ar y Gadair ar gael ar wefan yr eisteddfod. Ewch i 

wrando arno, mae’n wirioneddol wych. Mae manylion holl enillwyr llwyfan ar ein tudalen 

Facebook (chwiliwch am Eisteddfod Caerdydd), a’r holl ganlyniadau ar ein gwefan 

www.eisteddfodcaerdydd.cymru.  

Diolch yn fawr iawn i’r holl feirniaid, cyfeilyddion, arweinyddion llwyfan, cymorth technegol 

a stiwardiaid fu’n help drwy’r dydd. Fyddai dim eisteddfod heb eich help chi. 

Yn olaf, os cawsoch chi’ch ysbrydoli gan y cystadlu a’r brwdfrydedd, beth am ddod i’n helpu 

ni drefnu eisteddfod 2024. Mae croeso i unrhyw un ar ein pwyllgor. Anfonwch e-bost at 

cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru, byddai’n braf clywed wrthych. 

 

Sioned Wyn, Cadeirydd 

 
 

http://www.eisteddfodcaerdydd.cymru/
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Canlyniadau Gwaith Cartref 
 

Y Gadair     Non Lewis  
Y Fedal Ryddiaith    1af: Eifion Glyn; 2il: John Emyr; 3ydd: Eifion Glyn. 
Tlws yr Ifanc     Gruffudd ab Owain   
Limrig      1af: Elwyn Hughes 2il: Alan Iwi 3ydd: Alan Iwi. 
Englyn      1af: Alan Iwi; 2il: Dilwyn Jones; 3ydd: John Lloyd. 
Telyneg     1af: Jo Heyde; 2il: Gaenor Mai Jones; 3ydd: Eirian Dafydd. 
Llên meicro     1af: Gaenor Mai Jones.  
Adolygiad     1af: Gaenor Mai Jones.  
Rhyddiaith y dysgwyr   1af: Kenzie Oaten-Phillips 2il: Ruby Williams;   
     cydradd 3ydd: Anais Jones a Katie Kozok. 
Cyfansoddi emyn    1af: Megan Richards 2il: J. Richard Williams   
     3ydd: Megan Richards. 
Cyfansoddi cerddoriaeth cynradd:  1af: Ben Manville-Parry. 
Ffotograffiaeth uwchradd   1af: Ceirios Bebb. 
Ffotograffiaeth agored   1af: Ceirios Bebb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tlws yr Ifanc 

Taliesin 

Detholiad 

Chez nous 

24ain o Fawrth 

Gwlad Belg 3-1 Cymru 

Arllwys wnaeth y glaw wrth i Iolo aros am y bỳs. Llifodd y glaw i lawr ei ruddiau a chyfuno â’r 
dagrau. Roedd ei emosiynau’n byrlymu o’r tu fewn, a’r llifddorau ar agor. Pob clwyf wedi’r 
geiriau atgas a luchiwyd arno yn pigo.  

Cyrhaeddodd y bỳs. Camodd arni. Dangosodd ei bàs. Cerddodd i lawr y canol. Ambell un 
ddim yn symud eu llygaid o’r ffenest neu’r ffôn. Ambell un yn edrych arno â llygaid tosturiol. 
Ond tosturio ag o am be? Ai tosturio am yr olwg drist arno, neu dosturio am liw ei groen 
oedden nhw? 

Daeth y sŵn cyfarwydd wrth i’r gyrrwr gau’r drws; sŵn fel pe bai’r bỳs yn anadlu allan ar ôl 
dal ei wynt am rhy hir, ac aeth ymlaen ar ei daith. 

…. 

5ed o Fedi 

Belarws 2-3 Cymru 

Ar ddiwrnod cynta’r tymor newydd, eisteddai ar yr ymylon yn y sesiwn gyntaf â’i gyfoedion 
newydd yn y chweched dosbarth. Yn ‘nabod neb, roedd o’n pitïo’i hun rywfaint am beidio â 
medru magu hyder i ymuno â sgwrs y bechgyn eraill. Drannoeth y gêm yn erbyn Belarws, 
roedd y grŵp yn trafod perfformiad Cymru. Goleuodd meddwl Iolo. Roedd o’n caru tîm pêl-
droed Cymru. Yn teimlo cyn Gymreiged ag unrhyw un o’r gweddill; ac yn ymfalchïo yn 
amrywiaeth y sêr. Roedd bod yn groenddu’n naturiol yng Nghymru’r tîm pêl-droed. 

… 

Beth bynnag, mentrodd Iolo gynnig ryw sylw ar gymaint o foddhad oedd buddugoliaeth ar ôl 
bod ar ei hôl hi yn ei roi i rywun. Edrychodd pawb arno ag ychydig o syndod - gan gynnwys 
gweddill y dosbarth - â rhyw benbleth o ‘Duwcs, ma’r boi’n siarad!’ yn eu llygaid. Ar ôl ennyd 
o hynny, cytunon nhw. Roedd Iolo wedi cymryd y cam cyntaf. Wedi cael ymateb naturiol 
ganddynt; doedd rhai ohonyn nhw efallai heb siarad â neb croenddu o’r blaen. Roedden 
nhw mewn sefyllfa’r un mor anghyfarwydd ag o. Ond roedd o wedi cymryd y cam cyntaf. Y 
cam cyntaf i deimlo’n rhan o griw. Bod pobl yn ei groesawu i’w criw nhw, i’w gofod nhw. 

Am y tro cyntaf, teimlodd Iolo nad oedd o’n estron yn ei wlad ei hun. 

 


