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CYFLWYNIAD

Y bwriad wrth gyhoeddi’r gyfrol hon yw rhoi ar gof a chadw ryw
fymryn o hanes yr ysgol dros y ganrif a aeth heibio ers ei hagor ar
Dachwedd 9, 1908. Lloffwyd ymysg Llyfrau Log yr ysgol, sef y
dyddiaduron a gedwid gan benaethiaid yr ysgol ac ambell bapur
newydd, cafwyd atgofion ambell un ar glawr a chasglwyd nifer o
luniau ynghyd. Byddai cofnodi enw pob un plentyn ym mhob un llun
– heblaw bod yn amhosib yn achos rhai o’r lluniau cynnar – yn cymryd
gormod o le mewn cyfrol fel hon ac felly’r gobaith yw gallu cyhoeddi
rhestr ar wahân yn rhoi cymaint o’r enwau ag a fydd yn wybyddus.

Diolchir i bawb am eu cymorth. Gobeithio y bydd pawb yn cael
blas ar y darllen, yr edrych a’r hel atgofion. Fe’i cyflwynir i Blant
Ysgol Pentreuchaf – Ddoe a Heddiw.

John Dilwyn Williams, 
Iola Jones, 

Rhian Jones

AGOR YR YSGOL

Yn adroddiad yr Herald Cymraeg, 17 Tachwedd, 1908 am agor yr ysgol
newydd ym Mhentreuchaf, ar y nawfed o’r mis hwnnw, gwelir y
frawddeg arwyddocaol a dadlennol hon:

“Mae yr ysgol hon yn ffrwyth 20 mlynedd o frwydro caled,
deisebu ac areithio, ac erbyn hyn dyma ddydd y fuddugoliaeth
wedi gwawrio.”

Canmlwyddiant Ysgol Pentreuchaf

Wynebau’r hen fynd heibio – a’u hanes
Sydd fan hyn yn sgleinio;

O wib eu taith, mae pob to
Yn ifanc wrth eu cofio.

Myrddin ap Dafydd
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Cyn ei hagor byddai plant Pentreuchaf yn gorfod mynychu’r Ysgol
Genedlaethol yn Llannor, ysgol a oedd dan awdurdod yr Eglwys, tra
oedd eraill o blant yr ardaloedd cyfagos wedi eu rhannu rhwng
ysgolion Llithfaen a Phlas Gwyn (ger Y Ffôr). 

Dyma’r cofnod am yr agoriad o Lyfr Log yr ysgol.

Pum deg saith o blant oedd yno’r bore cyntaf hwnnw, yng ngofal y
Brifathrawes, Miss Gaynor Price-Jones o’r Felin-heli, a ddaeth yno o
Ysgol Nantgwynant.

Gaynor Price-Jones, 
y Brifathrawes gyntaf
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PENAETHIAID YSGOL PENTREUCHAF –
gwybodaeth wedi ei gasglu o’r Llyfrau Log 

Gaynor Price-Jones 1908, Tach 10 – 1911, Ebrill 28
Sarah A. Roberts 1911, Mai 1 – 1916, Hydref 31
A. Parry (mewn gofal dros dro) 1916, Tachwedd – Rhagfyr
Esther Parry (mewn gofal dros dro) 1917, Ionawr 9 – Chwefror 2
Kate Hughes 1917, Chwef 5 – 1919, Tach 28
Miss E. Ridley (mewn gofal dros dro) 1919, Rhag 1 – 1920, Ion 26
Mary Evans (mewn gofal dros dro) 1920, Ionawr 27 – Ebrill 30
J. Watkin Jones 1920, Mai 3 – 1922, Gorff 1922
J. Williams (mewn gofal dros dro) 1922, Awst 28 – Tachwedd 24
R. H. White 1922, Tach 27 – 1930, Hyd 14
Bu farw mewn damwain moto-beic

R. J. Roberts (mewn gofal dros dro) 1930, Tach 15 – Rhag 23
J. Evans Jones (mewn gofal dros dro) 1931, Ionawr 7 – Mawrth 31
Robert Griffith 1931, Ebrill 1 – 1937, Hyd 20
Cafodd ei daro’n wael yn yr ysgol. Bu’r ysgol yng ngofal athrawes y babanod,
Miss Lilly Owen, am dridiau, Owen Thomas drwy fis Tachwedd a Miss Lilly
Owen drachefn drwy fis Rhagfyr a mis Ionawr.

J. Evans Jones (mewn gofal dros dro) 1938, Chwef 1 – 1939, Meh 30
Alun [Ogwen] Williams 1939, Gorff 3 – 1942, Mai 28
Anfonwyd ef i ofalu am Ysgol Penmachno dros gyfnod y Rhyfel ond ni
ddaeth yn ôl
Lilly A. Owen / Mrs L. I. Williams 1942, Mai 29 – 1960, Ebrill 8
Ymddeolodd Mrs Williams oherwydd salwch ac roedd Miss Anne Jones,
Llanystumdwy wedi bod yng ngofal yr ysgol am y misoedd olaf.

Miss Catherine E. Jones 1960, Eb 26 – 1985, Gorff 16
Miss Janet W. Morgan 1985, Medi 3 – 1988, Gorff 14
Mr T. I. Edwards (mewn gofal dros dro) 1988, Medi 5 – 1989, Maw 20
Mrs Gwyneth Jones 1989, Ebrill 3 – 1997, Gorff 17
Mr Gwyndaf Jones 1997, Medi 2 – 

Er bod y llun uchod yn dyddio o ganol y 60au roedd patrwm gwreiddiol yr adeiladau
i’w weld yno o hyd. Sied y bechgyn oedd yn y gornel bellaf, ochr chwith, gyda storfa
a chwt glo wrth ymyl. Roedd sied y genethod a’r babanod yn yr adeilad to crib yng
nghanol y wal bellaf. Tair wal oedd i’r siediau, roeddent yn agored ar yr ochr arall,
ond cafodd drysau eu gosod ar sied y bechgyn yn 1948, i’w throi yn garej, gan y
byddai’r sied arall ar gael i bawb ar ôl tynnu’r reilings. Tu ôl i’r sied honno yr oedd
toiledau’r genethod a’r hogiau bach gyda thoiledau’r hogiau mawr i’r chwith ohonynt.
Ym mis Ebrill 1958 ceir y cofnod hwn yn y Llyfr Log: The water closets have been
completed and the bucket system made away with. 

Erbyn tynnu’r llun hwn roedd yr iard wedi ei thario ers mis Awst 1952 a gwelir
hefyd y ffrâm ddringo gyda’r enw rhyfedd, y Baby Giraffe, a osodwyd yno Hydref 11,
1962. 

Ysgol Pentreuchaf 
ar fap O.S. 1918

Gwelir bod yr iard wedi cael ei
rhannu’n ddau ar y dechrau ac
roedd mynedfa wahanol i’r ysgol o’r
ddwy ran – ‘BECHGYN’ ar un ochr
a gwelir ‘GENETHOD A
BABANOD’ wrth ochr y drws arall
o hyd. 

Gellir gweld y reilings rhwng y
ddwy iard ar yr ochr dde yn y llun ar
y clawr. Cofnodir eu tynnu i lawr
ym mis Mehefin 1948.

YR ADEILADAU
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Gwelir sied y bechgyn yng nghefn y llun hwn, a wyneb di-dar yr iard. Yn
anffodus nid oes dyddiad nac enwau ar y llun ond mae yn eithaf cynnar. Nid
oes esboniad ar y gweithgaredd chwaith – rhyw fath o ‘dril’ efallai.
Ymddengys bod y plant bach wedi cael dod i iard yr hogiau mawr – gyda
goruchwyliaeth yr athrawesau.

Dwy ystafell ddosbarth oedd yn yr ysgol yn wreiddiol, gyda phalis gwydr
rhyngddynt, y gellid ei sleidio yn agored pe bai angen. Adran y Babanod
oedd yn y naill a’r Adran Iau oedd yn y lall. Cyfeirid atynt fel yr Ysgol Bach
a’r Ysgol Fawr. Mae’n ymddangos bod rhaid cael caniatâd swyddogol i agor
y palis.

Llyfr Log, Chwefror 10, 1943: I wrote to the Managers, on behalf of the
Aelwyd, to ask permission to open the glass partition for a concert which is to be
held here in March.

Llyfr Log, Chwefror 11, 1943: Received replies from the Managers granting
permission to open the partition.

Roedd cegin yn yr ysgol hefyd ble byddai’r genethod hñn, ynghyd â genethod
a ddeuai yno o ysgol Llannor, yn cael gwersi coginio. Ni ddechreuwyd
darparu cinio ysgol tan fis Hydref 1940, yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Yr Ysgol Bach, sef dosbarth y Babanod, tua 1913-14
Dyma un o’r lluniau cynharaf. Sylwer ar y llechi ysgrifennu yn sefyll i fyny yn
yr hollt bwrpasol ym mhen blaen rhai o’r desgiau.

Llun cynnar o’r Ysgol Fawr
Mae’n rhaid mai ar ôl mis Mai 1913 y cafodd y llun ei dynnu gan mai dyna
pryd y penodwyd dyn ar y staff am y tro cyntaf, Mr H. J. Hughes. Gwelir y
palis gwydr rhwng y ddau ddosbarth yng nghefn y llun. Sylwer eto ar y llechi
ysgrifennu, yn ogystal â’r ‘copy-books’.
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Arhosodd yr adeiladau yn weddol ddigyfnewid am ddegawdau ond
dechreuwyd ar gyfnod o newid sylweddol o ddiwedd y 1960au ymlaen.
O ganlyniad i gau Ysgol Boduan cyn gwyliau’r haf 1965 ac Ysgol
Llannor cyn gwyliau’r haf 1967 roedd y niferoedd yn cynyddu ac angen
mwy o le ar eu cyfer. Gosodwyd ystafell ddosbarth mewn caban allanol
ar yr iard ar ochr orllewinol yr ysgol a symudwyd i mewn iddo ar ôl
gwyliau Diolchgarwch 1967. Ychwanegwyd pedwar plentyn arall at y
disgyblion pan gaeodd Ysgol Llithfaen cyn gwyliau’r Nadolig 1968.

Llyfr Log:
Medi 12, 1967: New classroom delivered
Hydref 24, 1967: Moved into new classroom
Ionawr 9, 1968: Alterations completed in classroom and Hall. Alterations in
progress in kitchen – no school meals
Chwefror 12, 1968: School meals cooked on premises today

Aeth deng mlynedd heibio cyn y newidiadau sylweddol nesaf, gwaith
a gymerodd dros ddwy flynedd i’w gwblhau yn derfynol.

Llyfr Log:
Medi 6, 1978: Two representatives from the architect’s department came this
morning to discuss plans for new extensions to the school buildings
Tachwedd 23, 1978: Mobile classroom arrived today from Pwllheli
Rhagfyr 6, 1978 (ar ôl tridiau o wyliau achlysurol): Work on new classrooms
commenced during the holiday
Ionawr 1979: workmen attending to gas tank. Workmen on new buildings
Ionawr 31, 1979: Pensaer ac adeiladydd yn gweld y ‘cloakroom’ i’w addasu yn
Ystafell Athrawon.
Medi 3, 1979: Saer coed yn dal i weithio.
Medi 1, 1980: Dechrau blwyddyn newydd. 75 ar y cofrestri. Adeiladwyr wrth eu
gwaith. Dim lle i blant olchi dwylo – anghyfleus iawn – twb dãr dros dro.
Teliffon heb ei gysylltu, wedi symud y drysau.
Ebrill 6, 1981: Defnyddio y toiledau newydd heddiw am y tro cyntaf.

Ymhen pum mlynedd penderfynwyd tynnu’r hen doiledau i lawr.

Llyfr Log
Chwefror 24, 1986: Gweithwyr yma i dynnu’r hen doiledau yng nghefn yr ysgol.
Mae dosbarth Mr T. I. Edwards wedi goleuo yn sgil hynny.

Ar ddechrau’r mileniwm y bu’r gwaith adeiladu mawr nesaf ac erbyn
2004 cwblhawyd estyniad sy’n gweddu’n gydnaws â’r hen adeilad
gwreiddiol.

Y gwaith adeiladu yn yr ysgol yn 2004, a’r adeilad presennol cyn y
datblygiad nesaf.
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Tua 1919
Miss Kate Huges yw’r brifathrawes yn y canol

12

CYFNOD Y RHYFEL MAWR

Mae’n bosib mai tua 1915 neu 1916, yn ystod y Rhyfel Mawr, y tynnwyd y
llun hwn. Fe geir cofnod bod y bechgyn yn plannu tatws yn yr ardd y ddwy
flynedd hynny, fel rhan o’r Cynllun Rhyfel, ond penderfynwyd gosod yr ardd
i denant yn 1917 am nad oedd hi’n bosib cael tatws i’w plannu na thail yn
wrtaith. Er hynny roedd gan yr ysgol ei chyfraniad i’w wneud i ymgyrch y
Rhyfel. Ar Fedi 25, 1918 fe geir cofnod bod y plant wedi cael gwyliau am y
pnawn i hel mwyar duon – at the request of the Ministry of Food.

Daeth y Rhyfel i ben 11 Tachwedd 1918 ond nid oes cofnod am hynny yn
y Llyfr Log gan fod yr ysgol wedi cau ar y pryd – rhwng Tachwedd y 4ydd a’r
18fed – oherwydd bod y ffliw yn ddrwg yn yr ardal. Roedd hwn yn rhan o
epidemig mawr 1918-19 a bu’r ysgol ynghau drachefn rhwng 11 a 24 Mawrth,
1919 am yr un rheswm. Ond fe gafwyd te parti a chwaraeon yn yr ysgol ar
ddydd Sadwrn, Gorffennaf 19, 1919 ‘for peace celebrations’, yn dilyn
arwyddo Cytundeb Heddwch Versailles ddiwedd y mis cynt.
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Y DAU-DDEGAU

Yn y Llyfr Log ar gyfer Ebrill 4, 1921 fe geir cofnod o dderbyn dau
fachgen i adran y Babanod. Un ohonynt oedd Evan Williams Hughes,
Giât Wen. Symudodd y teulu ymhen ychydig flynyddoedd i Efail
Penmaen ac yno y treuliodd y bachgen bach hwnnw weddill ei oes
bron. Yn 1986 cyhoeddodd ei atgofion am yr ardal lle cafodd ei fagu,
FA’MA A FAN’CW efo Ifan ’Refail. Mae’n sôn yno am ei gyfnod yn
Ysgol Pentreuchaf.

Ysgol Pentreuchaf 1921 – 
gan y diweddar Evan Hughes, Efail Penmaen (Ifan Refail)
(Detholiad allan o FA’MA A FAN’CW efo Ifan ’Refail, 1986)

Wel rwan ta, beth am sôn rhyw 'chydig am 'rysgol. 'Roedd rhaid mynd pan yn
bump oed, mynd efo Jac a Bet [fy mrawd a’n chwaer], Jac yn fy nghario i y
rhan fwyaf o'r ffordd.  Dim ond un tymor ges i efo Jac, 'roedd o'n gadael yr
ysgol i fynd i weini wedyn, ond trwy rhyw drugaredd mi fyddai Ifan Tir-gwyn
yn mynd, a mi fyddai yntau'n fy nghario i hefyd, a Bet hefyd, o ran hynny, yn
fy nghario i ar ei chefn.

John Watkin Jones, Nefyn, oedd y prifathro pan es i Ysgol Pentreuchaf
gynta', a Miss Williams o Rhiw oedd un athrawes –   byddai hi'n arfer lodjio
efo Griffith a Maggie Hughes yn Ynys waen –   a Miss Lizzie Pritchard, Y
Fron oedd y llall, ond fu'r ddwy ferch ddim yno'n hir, a daeth Miss Jones,
merch Cefn Gwyn, Llangwnnadl, a Miss Roberts, Cefn Edern i gymryd eu
lle. Pan aeth Mr. Watkin Jones i Nefyn, fe ddaeth Miss Williams o Garmel
yn brifathrawes. Mi gawsom ni i gyd bel bob un yn anrheg gan Mr. Watkin
Jones, pan oedd o'n gadael, – mae gen i atgofion hapus iawn amdano.

Fe ddaeth y Miss Williams, Carmel 'ma yno, yn 'i blazer coleg, yn grand i
gyd, ond sôn am hen gnawes oedd hi. Mi fyddai hi'n curo'r genod yn arw, a'r
hogia yn 'i churo hitha'. 'Roedd pethau wedi mynd a'u tin am eu pen yno'n
wir. Mi aeth â Sera Jane, Tyddyn Ffili i'r cloakroom rhyw ddiwrnod, i roi
cweir iddi am rwbath neu gilydd, ac yn naturiol mi aeth Twm Tyddyn Ffili i
achub 'i chwaer, ond 'roedd hi, Miss Williams, yn 'i golbio fo hefyd. Dyma Dic
Rhos Fawr, (Tyddyn Ffeltiwr) yn mynd i helpu Twm, a wir fe gafodd Miss
Williams gurfa.  Mi fyddan yn dwyn ei ffon hi, a chymaint o gwffio nes 'roedd
yr hen balis hwnnw oedd rhwng y ddwy ysgol yn dod i mewn i'r ysgol bach, –
'roedd hi'n o ddrwg i bethau felly ddigwydd!  Mi fyddem yn cael ein cadw ar

ôl yn 'r ysgol ganddi. "Stay in" chwedl ninnau. 'Roedd yna blant o bellter
mawr yno – rhai o'r Pistyll – plant Llwynysgo, plant Glanrhyd Mynydd, plant
Pefras, Llwyndyrus, Meri Kate o Penmaen Ucha', – andros o waith cerdded
adra ganddyn nhw. Wel un tro dyma Dic Rhosfawr a Twm Tyddyn Ffili eto,
yn codi ac yn deud wrthan ni i gyd am fynd adra a Miss Williams eto yn cwffio
efo nhw. 'Roedd Miss Roberts, Cefn Edern yn crio ac yn crefu arnyn nhw
adael iddi. Peth rhyfedd, wnaethon nhw 'rioed gyffwrdd bys yn honno.
'Roedd rhai o'r plant oedd ag ofn Miss Williams yn gwrthod mynd allan, a
dyma Wmffri Pefras yn ein clustochi ni am fod mor wirion.

Mi fyddai Miss Williams yn cael y managers i'r ysgol o hyd, ac yn cwyno'i
bod hi'n cael ei chamdrin. Duwch, 'doedd ganddi hi ddim gobaith efo'r hen
hogia, – 'roeddan nhw'n hen hogia cryfion caled, hen larpiau mawr wedi eu
magu ar fara llaeth a ballu. Mynd fu'n rhaid iddi, a dyma pryd y daeth Mr.
White yno o Ysgol Nefyn i wneud trefn ar yr ysgol ac i wneud mistar ar y
plant, ac mi wnaeth hefyd. Dwi'n cofio Mr. White un p'nawn Gwener yn dod
â merch ifanc ddel i'w chyflwyno i ni fel "Miss Owen o Ben-y-groes fydd yn
dechrau yma ddydd Llun". Mi fuo hi yno am flynyddoedd, – mi ddaeth yn
brifathrawes, ac oddi yno yr ymddeolodd hi. Dynes Pentre-ucha' oedd hi,
wedi dysgu to ar ôl to o blant. Athrawes dda.

Roedd Mr. White hefyd yn athro da, – mi fyddai yn rhoi gwersi
"Woodwork" inni radag honno. Cai'r merched goginio hefo Miss Parry, a
phlant Ysgol Llannor yn dod yno i gael gwersi – rhai o'r rhain yn byw yn
Efailnewydd, a dipyn o daith i gerdded.
Er y trwbwl efo Miss Williams rhaid dweud fod 'na ysgol dda ym
Mhentreucha', ac wedi troi plant ardderchog allan.

Ffordd Mr. White i'n dysgu ni i gofio Atlantic Ocean oedd deud stori am
fab a merch mewn cwch, a gwynt mawr yn codi. Hithau'n gweiddi. "At y lan
Dic".

Doedd o'n drueni i Mr. White gael damwain angeuol efo motor beic ar
groeslon Tan-y-fron? Dipyn o fraw i ni'r plant ac i Miss Owen ac i Miss Laura
Pritchard, Llwyn a oedd yno'n athrawes ar y pryd. 'Roedd hi wrth gwrs yn
hogan o'r Pentra. 

Ia, ysgol dda oedd Ysgol Pentreucha, – cawsom ein cychwyn yn rhagorol
yno. Mae’n niolch i’n fawr i’r hen ysgol, – roeddwn wrth fy modd yno.

Mae’n syndod yr argraff a gaiff atharwon ar blant. Mae’n rhaid mai’r J. Williams a fu â
gofal dros dro am yr ysgol rhwng Mr J. Watkin Jones a Mr R. H. White yn 1922 oedd y
Miss Williams Carmel y mae Ifan Refail yn sôn cymaint amdani. Ond tri mis yn unig y
buodd hi yno, rhwng diwedd Awst a diwedd Tachwedd!
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Yr Ysgol Fawr, 1926
Dyma lun o’r dosbarth pan oedd Ifan Refail yn ddisgybl. Ef yw’r trydydd
plentyn o’r chwith yn y rhes ôl. Mr White, y prifathro, yw’r athro ar y pen.

Tynnwyd llun o’r ddau ddosbarth yr un pryd. Gwelir bod ceffyl siglo
yn nosbarth y babanod erbyn hynny. Yr athrawes yw Miss Lilly Ann
Owen, o Benygroes, a ddaeth yno ym mis Ionawr 1923 – y “ferch ifanc
ddel” y sonia Ifan Refail amdani. Fe’i penodwyd yn brifathrawes yr
ysgol yn 1942. Priododd hefyd y flwyddyn honno ac fel “Musus Wilias
’Rysgol” bu yno hyd ddiwedd 1959, wedi dysgu mwy nag un
genhedlaeth o sawl teulu.

Wrth ymyl y palis, yn y bedwaredd ddesg o’r ffrynt, mae Phoebe
Pritchard, gyda’i chwaer Gwen ar yr ochr dde yn y ddesg tu blaen iddi.
Atgofion Phoebe a gofnodir nesaf.

Ysgol Pentreuchaf 1923 – 
Atgofion Phoebe Jones, Pritchard gynt (Ffebi Pe’fras) 

Un o ferched Penfras Uchaf, Llwyndyrys, yw Phoebe, y degfed o blith
deuddeg o blant. Aeth un ar ddeg o'r plant i Ysgol Pentreuchaf. Mary, y
ferch hynaf, oedd yr unig un i dderbyn ei haddysg yn Ysgol Llithfaen cyn i
Ysgol Pentreuchaf agor. Aeth yr un ar ddeg arall i Bentreuchaf. Dyma eu
henwau yn nhrefn eu hoed: Hannah Pritchard, Robin Pritchard, Laura Ann
Pritchard, Richard Owen Pritchard, Humphrey Pritchard, Bessie Pritchard,
Hilda Pritchard, Margiad Pritchard, Phoebe Pritchard, Gwen Pritchard a
Menna Pritchard.

Dechreuodd Phoebe a Gwen yr ysgol tua 1923. Pymtheg mis oedd
rhyngddynt. Eu hathrawes gyntaf oedd Miss Lilly Owen o Benygroes.
Roedd hi'n lletya yn Nhñ Corniog yn ystod yr wythnos.

Mae Phoebe'n cofio'n dda eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol a'u hathrawes,
Miss Owen, yn eu holi am eu henwau a'u hoed. "Pa fis mae eich pen-blwydd
chi, Phoebe?" gofynnodd.
Roedd hyn yn hawdd i Phoebe ac atebodd "Ffebiwari" gan dybio fod y mis
wedi ei enwi ar ei hôl hi.

Yna trodd Miss Owen at Gwen a gofyn yr un cwestiwn iddi hithau.
"Gwenwari" oedd yr ateb a gafodd yr athrawes!

Roedd gan blant Penfras daith hir iawn i'r ysgol bob dydd a rhaid oedd
cerdded bob cam. Doedd dim cinio yn cael ei ddarparu yn yr ysgol yr adeg
hynny, felly byddai'r plant yn cario piseri bychan o lefrith ac ychydig o
frechdanau i'w bwyta. Byddai'r piseri'n cael eu gosod ar y range a fyddai'n
cynhesu'r ysgol. Ambell waith byddai eu mam yn rhoi llwyaid o malt yn
gymysg â'r llefrith ac fel y byddai hwnnw'n cynhesu ar y range, byddai oglau
melys fel Horlicks yn llenwi'r ystafell.Yr Ysgol Bach, 1926
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Yn aml iawn pan fyddai plant Penfras yn cerdded adref, byddai'r hen
wraig a oedd yn byw ym Mhen Clawdd yn rhoi brechdan iddynt gyda "menyn
bawd" arni.(Menyn wedi ei daenu gyda'r bawd yn hytrach na chyllell oedd
hwn).

Mr White oedd prifathro'r ysgol yng nghyfnod Phoebe. Ni fyddai'n siarad
gair o Gymraeg ac nid yw Phoebe'n siãr a oedd yn gallu siarad yr iaith ai
peidio. Roedd Mr White yn gallu bod yn llym iawn ar brydiau a byddai'n hoff
o ddefnyddio'r gansen yn aml.
Gwyddai'r plant pan fyddai'r Prifathro mewn hwyliau drwg oherwydd mi
fyddai'n gwisgo clôs pen glin y dyddiau hynny. Credai rhai ei fod yn dioddef
o effeithiau'r rhyfel (1914-1918) ac mai hynny oedd i gyfri am ei wylltineb.

Cofia Phoebe iddo unwaith daro ei phen yn galed yn erbyn pen geneth
fach arall o'r enw Phoebe Parry er mwyn ceisio gwneud un Phoebe gall allan
o'r ddwy! Cofia iddo osod Hilda ei chwaer i eistedd ar ben cwpwrdd uchel
am nad oedd yn canolbwyntio ar ei gwaith. Yno y bu Hilda druan am
oesoedd a'r cwpwrdd yn siglo gan fygwth disgyn ar ei wyneb bob tro roedd
hi'n symud!

Atgof arall sydd gan Phoebe ydi fel y byddai Mr White yn dod â'i gi bach
Jack Russell i'r ysgol a'i glymu yn y cloakroom yn ystod y gwersi. Un diwrnod
roedd y ci wedi cnoi cap Bessie, chwaer arall, yn dipia mân. Ond chwarae teg
i Mr White, prynodd gap arall i Bessie, un llawer crandiach gyda tolsyn mawr
arno.

Ychydig iawn o ddillad newydd fyddai'r plant yn eu cael gan eu bod yn
deulu mor fawr. Dillad wedi eu pasio i lawr fyddai hi bron bob amser. Ond
mae Phoebe yn cofio iddi unwaith gael brat yn anrheg iddi hi ei hun. Brat
lliwgar gyda lluniau hwyaid drosto i gyd. Roedd Mr White wedi dotio at y
brat a taenodd o dros y bwrdd du er mwyn i'r bechgyn gael tynnu lluniau'r
hwyaid yn y wers drawing and sewing. (Tra byddai'r bechgyn yn gwneud
lluniau byddai'r genethod yn dysgu gwnïo yn y gwersi hyn).

Mae Margiad, chwaer hñn Phoebe, yn cofio fel y byddai'n ysgrifennu gyda
phin dur ac inc yn nosbarth Mr White. Un tro roedd nib ei phin dur wedi
camu ac roedd o'n achosi iddi gael blotiau mawr o inc dros ei gwaith i gyd.
Gofynnodd i'r Prifathro am nib newydd. Ond gwrthododd. Ym mhen
ychydig amser wedyn gosododd Mr White dasg i'r dosbarth i ysgrifennu
brawddeg gyda'r geiriau "I could" ynddi. Ysgrifennodd Margiad gyda'i nib
crafog: "I could write as neat as you if I had a new nib." Chwerthin wnaeth
Mr White am unwaith a rhoi nib newydd iddi. Mae llawysgrifen Margiad yn
werth ei gweld hyd heddiw.

Yn Nhan y Fron, yr ochr bella i'r groesffordd o'r ysgol, y byddai Mr White
yn lletya ac mi fyddai'n galw yno ar ei foto beic bob dydd i gael cinio. Ar ô1

iddynt orffen eu cinio hwythau, byddai'r plant yn cael mynd am dro allan o'r
ysgol hefyd. Un diwrnod roedd gan Phoebe a'i ffrind, Megan Llwyn Ysgaw,
ddimai i'w gwario. Felly dyma'r ddwy'n cerdded i Dan y Fron (a oedd yn siop
a garej yn ogystal â bod yn llety i Mr White) i brynu rhywbeth da. Gwelsant
Mr White yn cychwyn oddi yno ar ei foto beic a gyrru tuag at y groesffordd
ar ei ffordd yn ô1 i'r ysgol. Mae beth ddigwyddodd wedyn wedi aros yn fyw
yng nghof Phoebe ar hyd y blynyddoedd. Safai hi a Megan ar y ffordd y tu
allan i Dan y Fron yn gwylio'r Prifathro'n gyrru i gyfeiriad y groesffordd.
Gwelsant gar arall yn dod o gyfeiriad Nefyn. Doedd y car na'r moto beic
ddim yn arafu. Yna clywsant glec uchel a gwelsant Mr White yn cael ei daflu
drwy'r awyr i'r cae with ochr y ffordd. Roedd o wedi ei anafu’n ddifrifol a bu
farw ddeuddydd yn ddiweddarach.

Erbyn y daeth yn amser i Phoebe a Gwen adael Ysgol Pentreuchaf, roedd
ysgol eilradd fodern Frondeg wedi ei hagor ym Mhwllheli. Y nhw a Menna,
eu chwaer fach, oedd yr unig rai o blant Penfras i gael mynd i ysgol
uwchradd. Bellach, dim ond tair o ferched Penfras Uchaf sydd ar ô1. Mae
Margiad Jones yn 92 oed ac yn byw yn Sir Fôn, Phoebe Jones yn 90 oed ac
yn byw ym mhentref Trefor a Menna Parry Hughes yn 86 oed ac yn byw ger
Pontllyfni.
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Y TRI-DEGAU A’R PEDWAR-DEGAU

Herald Cymraeg, 
Hydref 21, 1930

Adroddiad am ddamwain Mr White a’r cwest yn dilyn. Ymddengys nad oedd
blaenoriaeth i un ffordd fel sydd ar groeslon Tan-y-fron heddiw ac mai’r
cyntaf i gyrraedd fyddai’r cyntaf drwodd. Cafodd Mr White ei luchio i’r awyr
ac anafodd ei ben a thorri ei goes yn ddrwg. Yn yr ysbyty torrwyd ei goes i
ffwrdd ond roedd yr anafiadau i’w ben yn rhy ddifrifol a bu farw ddeuddydd
ar ôl y ddamwain. Nid oedd ond 47 oed.

Ef oedd y prifathro pan gychwynnodd yr un nesaf i hel ai hatgofion ei
chyfnod yn yr ysgol.

Ysgol Pentreuchaf 1930 – 1935
gan Nellie Williams (Neli Tir Gwyn)

Yn bump-a-hanner oed, bu'n rhaid cychwyn am Ysgol Pentreucha' – cerdded
y filltir-a-hanner dda o ffordd, drwy bob tywydd. 'Roedd 'na griw ohonom
ni'n mynd – Dafydd 'mrawd, Meri Cêt, Penmaen; Robat Wili, Rhos y Foel,
ac Ifan, 'Refail Penmaen (fo afaelodd yn fy llaw i a hanner fy nghario i, y
dyddiau cynta' rheini). Dyna griw ein milltir sgwâr ni, ond 'roedd 'na blant o
Bistyll, Mynydd Nefyn, Llwyndyrus, Rhosfawr, a'r pentre 'i hun wrth gwrs, yn
mynychu'r ysgol. 'Doedd yr Ysgol Ganol (Y Central) ym Mhwllheli ddim
wedi agor, ac felly ym Mhentreucha y byddai pawb hyd oed gadael, os na
fyddech chi wedi eistedd rhyw fath o Scholarship i gael mynediad i'r ‘Cownti’
yn y dre. Ond cofier y byddai’n rhaid talu am yr addysg honno, felly’r ychydig
dethol oedd yn gallu mantesio ar y cyfle.

Doedd 'na ddim bws ysgol na thacsi!! Cerdded drwy bob tywydd, a
chyrraedd ar ambell fore glawog, yn socian o wlyb. Fe fyddai Miss Lili Owen,
athrawes y babanod, yn sychu ein cotiau ni ar yr hen "fire guard" mawr
haearn hwnnw oedd o flaen y tân, a stêm dros y lle!! Y drefn bob bore fyddai
bod pawb yn mynd i'r rãm fawr i adrodd "Ein Tad". Ambell fore fe fyddem
yn adrodd y weddi yn Saesneg, "Owar Ffaddar" a.y.y.b. yn ein Saesneg
gwladaidd. Mr. White o Bwllheli oedd y prifathro pan eis i yno gynta – dyn
yn gwisgo plys-ffors, ac yn canu ffidil – y ffidil fyddai'r cyfeiliant i ni i ganu
bob bore. Ar fy more cynta' mi ges i'n nharo ar dop fy mhen hefo "bow" y
ffidil. "Sing, girl, sing" medda fo, a finnau ddim yn gwbod y geiria' – wel
hogan bach newydd o'n i ! 'Roedd o'n siarad lot o Saesneg wir. Mi gafodd 'i
ladd mewn damwain motor beic yng Ngroeslon Tan Fron. Mi gafodd y plant
mawr fynd i'r angladd. 'Dwi'n cofio Dafydd yn dod adre wedi dychryn –
'roedd 'na saethu dros ei fedd – 'roedd o'n perthyn i'r Legion yn ôl a
ddeallais.

Fe gafwyd prifathro neu ddau dros-dro, cyn penodi Mr. Robert Griffith,
a fu ar staff Ysgol Troed yr Allt, Pwllheli. Andros o athro gwych – y tair R yn
bwysig. 'Mae 'na sôn heddiw fel mae athrawon yn cael eu gorweithio, ond
dewis aros ar ô1 yr ysgol fyddai Mr. Griffith. Dosbarth y Scholarship yno tan
hanner-awr-wedi-pedwar a phump o'r gloch, a ninnau'n cerdded adref a
hithau'n tywyllu yn y gaeaf! ('Doedd arnom ddim ofn dim 'radeg honno –
stori arall fyddai hi heddiw!). Os oedd Mr White yn ddyn ffidil – dyn ffliwt
oedd Mr. Griffith. Fo fyddai'n chware'r ffliwt, a Miss Owen yn rhyw dincial y
piano efo un bys!

Mi brynodd y prifathro bibau i ni, ac fe gafwyd band bach yno
(recorders, heddiw, mae'n debyg). Y band yma fyddai'r delyn i ni ganu
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penillion – "Bachgen Dengmlwydd," "Nant y Mynydd", a rheinia. Cofio canu
"Y Deryn Du," "Y Wennol," ac ambell i gân Saesneg fel Suo Gân (Brahms)
"Rosus Wispar Gwd Neit"! 'Doedd 'na fawr o Saesneg wir – dechra' hefo "Cat
on the mat" fel pob ysgol arall bron, ond 'roeddwn yn darllen Cymraeg fel
rhuban – wedi dysgu ar yr aelwyd ac yn 'Rysgol Sul.

Dyddiau difyr oedd dyddiau Ysgol Pentreucha, – gwyliau haf heulog a
chynnes – cerdded tros y mynydd i lan y môr Nefyn, galw am ein cefnder
John ym Mhenarfynydd, a threulio y diwrnod yn llawn ar y traeth. Llogi cwt
bach i newid – talu rhyw chwech cheiniog, 'dwi'n meddwl – galw yn Siop
Chips Tomos Owen am fasgiad o chips yn nofio mewn finag, a'u bwyta nhw
wrth gerdded i fyny Llwybr Doctor i Benarfynydd, lle byddai Mam wedi dod
i'n cyfarfod. Criw blinedig fyddai'n cerdded y ddwy filltir adra i Dir-gwyn y
noson honno. 'Doedd 'na ond cerdded amdani – dim ond y bobol fawr
fyddai'n berchen car!

Do, mi basis i'r Scholarship, a cherdded wedyn i gyfarfod bws Mat
(Llithfaen) erbyn hanner-awr-wedi-wyth bob bore, a cherdded i fyny Allt
Salem i'r Cownti. Wnês i ddim mwynhau rhyw lawer yn y Cownti – yr
athrawon i gyd (oddi gerth Mr. Ednyfed Jones – Cymraeg oedd ei bwnc o) –
yn siarad Saeneg, hyd yn oed y Cymry ohonyn' nhw. Hogan fach, oedd yn
dipyn o seren yn Ysgol Pentrucha', allan o'i dyfnder braidd!

Er i mi gael fy magu mewn oes lle nad oedd gennym, pan yn blant, na
radio, teledu, na char, faswn i ddim am newid dim – mi ydw i wedi bod yn
ffodus ac yn mwynhau bywyd cyfoethog (nid mewn arian) a llawn.
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Ysgol Pentreuchaf 1935 – 44
gan Huw Iorwerth Pritchard (Huw Iorwerth Meirion View)

Tafliad carreg oedd Meirion View, fy nghartref, o Ysgol Pentreuchaf – dyna
mae’n debyg pam y ces i fy mhacio i’r ysgol yn ddwyflwydd oed gyda Magi Elin
a Katie fy chwiorydd. Doedd mynd i’r ysgol yn ddim problem hyd y gallaf
gofio – mae’n rhaid fy mod yn ddigon bodlon yn yr Ysgol Fach yn chwarae yn
y twb mawr o dywod – doedd dim posibl adeiladu dim gyda fo am ei fod yn
dywod sych, ond roeddwn yn rhyfeddu at y myrddiynau o ronynnau oedd hyd
yn oed mewn bwced fechan wrth dywallt y tywod yn ôl i’r twb.

Miss Owen oedd athrawes y plant bach – merch ifanc olygus iawn siãr o
fod gan fod ffermwyr yr ardal ar ei hôl hi. Cafodd Miss Owen Austin 7
newydd sbon danlli, a rydw i’n cofio mynd ar fy nghwrcwd wrth ddrws y car ar
ddiwrnod heulog i weld fy llun ym mhaent sgleiniog y drws. Ychydig ddyddiau
yn ddiweddarach roedd Miss yn ypset iawn – roedd rhyw fandal wedi sgriffio
cylch neu ddau neu dri ar ochr y drws. Yn ystod y wers arlunio nesa cawsom
ben rhyddid i dynnu llun beth a fynnem.
Daeth Miss o gwmpas i weld y campweithiau ac oedodd y tu cefn i mi ac
edrych ar fy llun i dros fy ysgwydd – llun haniaethol fyddech chi’n ei alw fo
mae’n debyg.

“Wel dyna lun da Huw,” meddai, gan edrych ar y cylchoedd, “Ydach chi
wedi g’neud llun fel na o’r blaen?”

“Do,” meddwn innau fel twpsyn, “ar ddrws eich car newydd chi Miss.”
Dywed Neli Tir Gwyn imi gael cweir iawn ond doedd hi fawr o gweir neu fe
fyddwn yn cofio amdani. Dyna oedd fy ngwaith creadigol cynta fel artist am
wn i – es ymlaen wedyn i wneud Celf lefel Uwch ac i fod yn gartwnydd ac
arlunydd i gylchgronau’r Urdd a llyfrau a chomics Cymraeg eraill.

Digwyddiad arall ddaw i’r cof yw chwarae yn yr awyr agored yn yr
iard fawr. Rhedeg fel ffãl o gwmpas y lle yn cael fy erlid gan rywun neu gilydd.
Gwthiodd rhywun fi wrth basio ac es ar fy mhen i’r wal gerrig. Lewygais i ddim
ond roedd y briw uwchben fy llygaid dde yn ffrydlif o waed. Canlyniad yr anaf
oedd i fy ael dde gael craith ar ei chanol, a’r ael o ganlyniad yn troi braidd yn
sgi-wiff ar y gornel. A phob dydd o fy mywyd pan wyf yn eillio rydw i’n gweld
yn y drych ôl y ddamwain honno ddigwyddodd oesau yn ôl bellach.

Diwrnod sgolarship – gorfod mynd ar y bws i’r dref yn cydio’n dynn yn y
penholder a rwler a gawson ni yn yr ysgol i ateb y cwestiynau dyrys a oedd o’n
blaenau. Cerdded i fyny allt Salem efo fy mêt John Penprys ac allan o wynt,
ac ar dop yr allt, panic stesions – roedd John druan wedi colli ei dãls
ysgrifennu ! Cario mlaen oedd raid a gwneud y syms ac ateb rhyw gwestiynau
ar ddarn darllen hynod debyg i hanes Cantref Gwaelod. Mam yn holi am yr

arholiad wedi imi gyrraedd adref a finna’n reit hapus nes iddi ofyn am y darn
darllen. Mi ddeudis wrth Mam fod o’n debyg i Gantref Gwaelod. “Wnest ti
ddeud hynny yn dy atebiad ?” gofynnodd. “Naddo,” meddwn.

Syrthiodd fy ngwep. Roeddwn yn siãr fy mod wedi methu’r sgolarship ar
sail hynny. Daeth y canlyniadau sirol i’r ysgol – Miss Owen yn edrych ar y
rhestr gan ddechrau yn y gwaelod, y rhai olaf ar y rhestr. Dim golwg o fy enw
yn unman wrth iddi symud ymlaen i fyny’r rhestr. Roedd Miss wedi
anobeithio erbyn hyn ond aeth ymlaen a gwelodd fy enw gyferbyn a rhif 17 –
ew go dda te! A bu ysgol Pentreuchaf yn ddechreuad bendigedig imi fynd i
Goleg y Brifysgol Bangor ac ennill gradd anrhydedd yno.
Beth arall ddaw i’r cof ? Wel clamp o sws fawr gan Mary Huws Tñ Capel,
oedd yn gwneud cinio yn yr ysgol. Dwi ddim yn cofio y rheswm am y gusan
ond mae’n rhaid fod Mary yn fy ngweld yn grwt bychan reit ddel ac annwyl !

Yna Dennis Dean. Sais ddaeth i’r ysgol am gyfnod. Byd bach, bach oedd
ein byd ni yn Pentreuchaf yn y cyfnod hwnnw a fawr o alw am Saesneg o
gwbl. Doedd gen i fawr o grap ar Saesneg hyd yn oed pan es i i Ysgol
Ramadeg Pwllheli a gorfod meistroli Saesneg a dysgu Ffrangeg a Lladin
drwy gyfrwng Saesneg ! Doedd neb yn gallu siarad â Dennis druan a
phenderfynais wneud ymdrech i siarad Saesneg i fod yn frawdol. Ond dim
ond Yes a No wyddwn i a chredwn o amrywio tôn a goslef y ddau air hynny,
fy mod yn siarad Saesneg penigamp !

Roedd rhywbeth ymlaen yn yr ysgol un noson pan benderfynodd Hitler a
Lord Haw Haw anfon awyrennau i fomio ysgol fomio Penyberth yn
Penrhos.Dwi’n cofio i griw o rieni a phlant fynd i iard yr ysgol ac edrych i
lawr tuag at Ynysoedd Sant Tudwal a Llanbedrog a gweld llewyrch y tanau
yn llosgi ar ôl y bomio. Drannoeth gellid gweld y tyllau mawr oedd yng
nghaeau Goetre a Phen-sarn ar y ffordd i Bwllheli – y bomiau oedd wedi
methu eu targed ym Mhenyberth.

Un o’r pethau a oedd ar waliau’r dosbarth sydd yn aros yn y cof yw llun y
gaseg wen a’i chyw. Y gaseg yn fy atgoffa’n ddyddiol o Sali yr hen gaseg wen
annwyl yn Llanllawen Fawr, Uwchmynydd, cartref fy mam. Byddwn yn
marchogaeth Sali pan dreuliwn hafau yn y cynhaeaf gyda fy nhaid a nain.
Roedd map mawr o’r byd ar y wal hefyd a gan fod William Hugh, fy nhad, yn
forwr, gallwn ddilyn ei hynt a’i helynt ar draws y byd o Melbourne i San
Fransisco a Cape Horn stormus i’r Cape of Good Hope.

“1 9 0 8.” Lawer gwaith y syllais ar y dyddiad ar dalcen mawreddog yr
ysgol. Dyddiad adeiladu’r ysgol newydd smart yn y pentref. A hefyd
blwyddyn geni fy mam Ellen, neu Nel fel y gelwid hi. Petai hi wedi byw fe
fyddai hithau yn gant oed ers mis Mehefin eleni.
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Tua 1939
Alun Ogwen Williams ar yr ochr chwith a Miss Lilly Owen ar y dde

Gwelir bod 37 o blant yn y llun o 1939 ond yn ystod y pedwar-degau roedd
y niferoedd wedi gostwng a hynny, mae’n bosib, oedd i gyfrif am y

bygythiad i gau’r ysgol y ceir cyfeiriad ato yn Llyfr Log, Chwefror 26, 1946:
A public meeting was held at this school this evening to protest against the

Education Committee’s proposal to close the school and transfer the children
to Fourcrosses.

Fe geir rhyw awgrym o effaith yr Ail Ryfel Byd ar yr ardal yn Llyfrau
Log yr ysgol. Mr Alun Ogwen Williams oedd y prifathro ar dechrau’r
rhyfel, ym mis Medi 1939.

Llyfr Log, Medi 4, 1939: Attended the School with Miss L. A. Owen to distibute
Gas Masks to the children and the inhabitants of the district. Information from
the Director not to re-open school until the 11th of September owing to the
International Situation.

Ymysg y pum disgybl newydd a ddaeth i’r ysgol ar 11 Medi, roedd un
“young evacuee from Croydon.” Gwelwyd ambell ifaciwî arall yn yr
ysgol yn ystod cyfnod y rhyfel.
Yn ystod yr Ail Ryfel Bwyd y dechreuwyd darparu cinio ysgol am y tro
cyntaf.

Llyfr Log, Hydref 4, 1940: A mid-day meal was started at the school to-day and
thirty-two children partook of a meal which was prepared by the school
caretaker. The menu was Irish Stew (which consisted of meat, potatoes, carrots
and swedes) and rice pudding with stewed apples. The charge for each child was
1d, as the children brought carrots, swedes, etc.

Ym mis Mai 1942 anfonwyd Mr Alun O. Williams gan y Cyfarwyddwr
Addysg i ofalu am Ysgol Penmachno dros gyfnod y Rhyfel a
phenodwyd Miss Lilly A. Owen mewn gofal yn ei le. Oherwydd dogni
bwyd y cyfnod bu Miss Owen yn brysur yn darparu jam ar gyfer yr
ysgol.

Llyfr Log, Gorff 17, 1942: I made 6lbs of Rhubarb Jam this afternoon for use
at the school during the forthcoming winter months.

Llyfr Log, Gorffennaf 20, 1942: Received Permit to purchase 30lbs of Fruit
Preserving Sugar for school use from the Lleyn Food Control Committee, the
sugar to be procured from Melias Ltd., Pwllheli

Llyfr Log, Ionawr 21, 1943: The Home Guard met at the school this evening by
permission of the local Managers. . . . I wrote to Major Prys, of the Home Guard
enclosing the terms of letting the school.
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Ceir disgrifiad eithaf manwl o’r ysgol yn adroddiad yr arolygwr, Mr J. E.
Hughes a fu’n ymweld â’r ysgol ar Fawrth 4, 1948. Cofnodwyd ei adroddiad
yn y Llyfr Log pan gyflwynwyd hi ym mis Mehefin ac mae’n werth dyfynnu
darnau helaeth ohoni:

This Primary School which serves a scattered rural community now has
25 children on the books. On reaching the Senior stage pupils are
transferred to the Pwllheli Secondary Schools.
The building which was erected in 1908 consists of a main room which
is divided by a sliding wood-and-glass partition into two classrooms, two
small cloakrooms and a kitchen/dining room. It appears to be in good
repair and is kept in a clean condition.
The natural lighting of the room is fairly good and the classrooms have a
pleasant and fresh appearance. Artificial lighting has to be by means of
oil lamps. The classrooms are heated by coal fires of which there is one
in each room.
One of the cloakrooms is provided with three, and the other with two
wash basins; it is understood that the system for supplying water to the
taps has been defective for a considerable time, and that water for use in
the wash basins has to be carried from the kitchen. Soap and towels are
provided. There is no arrangement for drying wet clothes in the
cloakrooms.
The sanitary offices are in a detached block in the playground. The four
closets for the girls and the two closets for the boys are of the pail system
and are supervised satisfactorily. During the Inspection, however, the
water flushing system in the urinals was not functioning, possibly because
of lack of water.
The playgrounds are level but are not provided with a hard surface.
Mid-day meals are prepared and served in the Kitchen/dining-room. It is
understood that water for drinking and cooking has to be carried to the
school from a source which is a considerable distance away. Water for
other purposes is obtained from a rain water storage tank.
The staff consists of the Head Mistress and an assistant Mistress [y naill
yno ers tua 20 mlyneddd a’r llall ers dwy].
The 25 children on books, including two who are under five, are
organized into two classes for teaching. The Head Mistress has charge of
the Lower Class consisting of 15 children ranging from four to eight years
of age; and the Assistant Mistress has charge of the Upper Class
consisting of the remaining 10 children.
The home language of the children is Welsh, and the main medium of

Tua 1949
Mrs Williams, y brifathrawes, ar y chwith, Miss Anne Jones, Llanystumdwy
yw’r ail o’r dde. Bu hi yn dysgu ym Mhentreuchaf rhwng Medi 1946 ac Ebrill
1960. Mrs Katie Press (Pritchard wedi hynny), Pen-y-bont, y gogyddes, sydd
wrth ei hochr. Ar ôl cyfnodau o lenwi bwlch, bu hi’n gogyddes barhaol yn yr
ysgol o fis Mehefin, 1948 hyd ddiwedd Hydref 1966 pan gafodd ei tharo yn
ddifrfol wael a bu farw. 

conversation and instruction is Welsh. English is introduced as a second
language with the older children in the Lower Class.
The relations between the teachers and their pupils are natural and
friendly, the children are responsive and the atmosphere of the school is
a happy one.

Erbyn tynnu’r llun isod roedd y nifer wedi codi i 28, ond dim ond wyth
ohonynt sydd yn fechgyn.
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Ysgol Pentreuchaf 1953 – 59
gan Ellen Rhoda Davies (Ellen Rhoda Tan y Fron)

Tydw i ddim yn cofio fy niwrnod cyntaf yn yr ysgol, ond un o’r atgofion
cynharaf sydd gen i yw sefyll o flaen y dosbarth yn yr ystafell fawr efo’r plant
eraill a chael ‘row’, am fy mod yn hwyr dwi’n meddwl. Rydw i’n cofio Mrs
Williams y Brifathrawes yn dweud wrthyf y byddai’n well ’taswn i wedi dod
i’r ysgol yn gynt yn lle mod i’n sefyll ar focs tu ôl i gownter y siop (siop Tan y
Fron, ble cefais fy magu, wrth gwrs)! A dyna gychwyn y berthynas efo Mrs
Williams ar sylfaen reit fregus…

Roedd yna gwpwrdd gwydr yn yr ‘infants’ a llestri te del iawn ynddo fo, a
finna bron â thorri mol isio chwarae efo nhw. Ond doedd dim cyffwrdd i fod
yn ôl y brifathrawes… a dweud y gwir doeddwn i’n hidio fawr am Mrs
Williams.

Roeddwn yn reit falch o gael symud i’r dosbarth mwy at Miss Jones,
Llanystumdwy. Athrawes garedig ac annwyl iawn oedd hi, ac roeddwn yn
hoff iawn ohoni. Ymysg fy atgofion am y dosbarth yma mae’r stôf oedd yn
cynhesu’r stafell a’r ‘fire-guard’ o’i chwmpas, desg Miss Jones a’r gadair
uchel tu ôl iddi, a Miss Jones ei hun yn gwisgo smoc fel oferôl dros ei dillad,
rhag iddi faeddu efo’r sialc o’r bwrdd du mae’n siwr.

Mae gennyf atgofion melys iawn o ddysgu efo Miss Jones a chael gwneud
pethau gwahanol fel mynd ar daith natur yn yr yr haf ar ffordd Weirglodd
Newydd i weld y gwahanol goed a blodau. Cael gwneud gwaith llaw hefyd fel
gwaith raffia, a dwi’n cofio gwneud basged gron efo gwahanol liwiau ynddi,
ac roeddwn yn falch iawn ohoni. Cefais wneud ffedog unwaith efo siec coch
a gwyn a ‘cross stitch’ glas arni. Bu hon gen i am flynyddoedd lawer wedyn
er ei bod wedi diflannu i rhywle erbyn hyn.

Rhywbryd yn ystod yr amser efo Miss Jones daeth rhywrai i’r ysgol i hel
rags, a chynnig gwobr o grwban i’r sawl fyddai wedi dod â’r mwyaf o rags i’r
ysgol, a physgodyn i’r gweddill. Fi gafodd y crwban, a dwi’n cofio taid yn tyllu
twll yn ei gragen a rhoi llinyn drwyddo rhag iddo ddengid. Ei roi i gysgu
wedyn dros y gaeaf mewn bocs a gwellt ynddo yn daclus reit, a’i osod yn y cwt
beics. Ond ddeffrodd yr hen grwban ddim, ac roedd hynny’n brofedigaeth
garw.

Byddai Katie Pen-bont yn coginio yn yr ysgol pan oeddwn i yna, a Mrs
Griffiths Pant yr Hwch yn cymryd ei lle pan fyddai’n sâl neu rhywbeth felly.
Rhai da oedda’ nhw hefyd, ac roedd cinio blasus iawn i’w gael bob amser.
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Gorffennaf 1959
Ellen Rhoda sydd yn y canol
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Yn adroddiad A.E.M. 1948 gwelwyd mai lampau olew oedd ar gael i
oleuo’r ysgol yn y nos ond ym mis Ionawr 1958 cofnodir bod yr ysgol
wedi cael ei weirio yn ystod y gwyliau ar gyfer y cyflenwad trydan.

Gwelwyd hefyd yn adroddiad 1948 bod problemau efo’r
cyflenwad dãr a chofnodir yn y Llyfr Log yn fynych trwy gydol y
pumdegau nad oedd dãr ar gael. Er bod melin wynt wedi ei gosod ger
Ffatri Penprys ym mis Mawrth 1954 i bwmpio dãr i fyny i’r ysgol ni fu
hynny yn ateb i’r broblem ac fe waethygodd y sefyllfa yn dilyn
gwyntoedd mawr ar y dydd olaf o Dachwedd 1954. 

Llyfr Log, Rhagfyr 6, 1954: As a result of the heavy gale, the windmill was
blown to pieces.

Gwaethygodd y broblem yn ystod y blynyddoedd nesaf ond daeth yr
ateb terfynol i’r broblem ym mis Mai 1959.

Llyfr Log, Mai 26, 1959: Cwmstradllyn water connection.

Byddem yn cael poteli bach o lefrith bob dydd, a byddwn yn edrych ymlaen
at ei gael yn oer neis yn yr haf, ond ych a fi, doeddwn i’n hidio dim amdano
wedi ei gynhesu yn y gaeaf.

Oes mae gen i atgofion melys iawn o Ysgol Pentreuchaf a bûm yn hapus
iawn yno. Byddwn wedi bod wrth fy modd yn dod i ddathlu’r canmlwyddiant,
ond yn anffodus byddaf i ffwrdd yr adeg hynny. Byswn yn hoffi cofio at bawb
o’r plant oedd yn yr ysgol yn yr un cyfnod, a sydd fel finnau yn tynnu mlaen
erbyn hyn. Tydw i heb weld llawer ohonynt ers fy nyddiau ysgol a byddai wedi
bod yn braf cwrdd â hen ffrindiau……efallai cawn rannu atgofion y tro
nesaf.
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Ysgol Pentreuchaf 1954 – 61
gan Ifor Glyn Efans (Ifor Cae’r Meirch – neu Ceirch) 

Mynychais ysgol Pentreuchaf rhwng 1954 a 1961, pan oedd yn ysgol gyda
thua 30 disgybl. Mrs Irfonwy Williams, o gyffiniau Penygroes, oedd yng
ngofal yr Adran Babanod yn yr ystafell fach a hi oedd y Brifathrawes. Miss
Anne Jones o Lanystumdwy oedd athrawes yr Adran Iau yn yr ystafell fwyaf.
Na, dim dosbarthiadau fesul blwyddyn ond plant iau a phlant hñn mewn dwy
ystafell gyfagos. Tân glo agored gan y Babanod a stôf haearn bwrw gyda glo
yn ei chynhesu yn yr ystafell arall. Proses bwysig bob dydd oedd cadw’r tân
ynghyn.

I fod yn onest, nid oes gennyf fawr o gof o fod gyda’r Babanod – llawer
mwy o atgofion o fod gyda Miss Jones. O gwmpas deunaw o blant o saith oed
i fyny yn cael eu haddysgu i gyd gyda’i gilydd drwy’r dydd, bob dydd. Un tîm
mawr oedd pawb. Credaf fod yna rhyw ddeg o ddisgyblion o gwmpas yr un
oed â mi, sef, Valerie Nymbar 4, Gwynedd Rhosydd, Gwynfor Tyddyn Felin,
Richard Llwyndyrus, Michael Pen Bont, Menna Pen Bont, Aneurin Penprys,
Belinda Mela, Gwilym Walter Ysgubor Plas a minnau, Ifor Cae’r Meirch.

Cofio sut y bu i mi gael y llysenw ‘Ceirch’ y mae’r rhan fwyaf o’m
cydnabod yn Llñn ac Eifionydd yn dal i’m galw. Tua 5 oed, ffraeo at daro –
rhyw helynt neu’i gilydd mewn gêm bêl droed, mae’n rhaid – efo Michael
Pen Bont a fynta “ishio cwffio efo’r CEIRCH uffarn yna!” Cae’r Meirch wedi
troi’n Ceirch i blentyn ifanc diniwed. A Ceirch fûm i byth ers hynny! 

Ysgol gyfan gwbl Gymraeg a Chymreig oedd Pentreuchaf y dyddiau
hynny. Cofio am Jill Colson, y ferch ddi-Gymraeg gyntaf, flwyddyn yn hñn na
mi, nad oeddwn yn deall dim yr oedd yn ei ddweud ar y dechrau, ond
hithau’n troi’n Gymraes o Lñn cyn ei bod yn 11 oed.

Cerdded yn ôl ac ymlaen i’r ysgol yn ddyddiol a fyddwn gydag Elda, fy
chwaer hñn, yn ystod y blynyddoedd cyntaf. Taith o ryw hanner milltir un
ffordd. Tybed a fuasai rhieni’r oes oleuedig bresennol yn ystyried hynny
heddiw?

Goronwy Becws, Llithfaen yn rhoi lifft adra weithiau. Neidio ar y
silff ar ochr drws y fan a gafael yn dynn ym mheipen y rac oedd ar do’r fan.
Y gwynt yn chwyrlio drwy fy ngwallt – fel reidio moto beic heb helmed. Bobl
bach, oni fuasai yna helynt heddiw pe byddai rhywun yn gweld y ffasiwn
beth? Diolch i Goronwy am gymryd sawl piti drosof!

Creu ‘den’ yn y rhedyn ar ben clawdd ychydig yn nes at y pentref na giât
fechan y fynwent. Valerie, Belinda, Elfed Nymbar 2 a minnau’n llechu yn fan

honno am oriau ar y ffordd gartref a cheisio gweiddi a dychryn unrhyw un a
fuasai’n digwydd pasio ar droed neu ar feic. Meddwl nad oedd neb yn ein
gweld!

Cicio pêl o iard fawr (Iau) i iard fach (Babanod). Honno’n bownsio dros
y wal gerrig uchel i gae Tñ Corniog. Mentro trosti a Miss Jones yn gweiddi.
Cuddio mewn llwyn o ddail poethion gan obeithio na fuasai hi na neb arall
yn fy ngweld i. Hynny mewn trowsus cwta a phâr o ‘wellingtons’ os cofiaf yn
iawn. Dwi’n dal i gofio’r lympiau ar fy nau ben-glin cignoeth!

Galw yn Nhñ Mawr ar y ffordd adref bob prynhawn am wythnos gyfan a
gofyn i Mrs Evans druan a fuasai mam yn cael letys a llysiau eraill o’i gardd
i de. Dim gardd a llysiau ffres yn cael eu tyfu yng Nghae’r Meirch. Mrs Evans
yn hynod garedig yn rhoi llond fy hafflau imi.

Y dydd Llun canlynol, cael fy anfon adra’n fuan gan Miss Jones – rhyw
ddyn diarth o Lerpwl am ddod i fy nghyrchu i fynd i fyw ar long am fy mod
i’n dweud celwyddau. Mynd i’m gwely yn beichio crio am bump a chysgu dim
drwy’r nos. Gorfod mynd i’r ysgol drannoeth a phawb yn glên a DIM sôn am
y ‘dyn o Lerpwl’. Ofynnais i erioed am lysiau nag am stwff ffres o ardd neb
arall erioed wedyn hyd y dydd heddiw.

Cael llyfr yn anrheg gan Miss Jones. Wedi cyfansoddi stori 20 tudalen –
‘Hunangofiant Esgid’ mewn llawysgrifen hynod flêr. Minnau wedi cymryd
esgid Barbara Moore fel testun – y wraig honno a gerddodd o John O’Groats
i Land’s End am ryw reswm neu’i gilydd.

Cofio cyngerdd ysgol ar fore Gãyl Ddewi – prynhawn i ffwrdd wedyn!
Dim sôn am hynny heddiw! Dysgu ‘Y Daffodil’ gan I D Hooson i’w adrodd
ond – och a gwae! – colli’r papur lle y nodwyd y gerdd ar y ffordd i’r ysgol.
Panig llwyr a methu ag adrodd dim o gwbl. Dyna ddechrau a diwedd fy
ngyrfa fel ‘Llefarwr’ serch ymdrechion nifer o oedolion yn ddiweddarach.

Miss Jones yn ymddeol – dal ei chofio mewn brat neu oferôl bob
dydd dros ei dillad. Daeth Miss C Jones (Edern) yn athrawes ifanc yn ei lle.
Bobl bach – gorfod gweithio’n galed gyda gwaith paratoi trwyadl at y
scholarship (11+ yn swyddogol) i ni’r rhai hynaf. Llond bwrdd du o syms yn
ein disgwyl BOB bore a gorfod darllen Cymraeg a SAESNEG – ffiw! Gorfod
bwrw tin dros ben ac ymestyn fel crwban a phethau felly – dim sgipio a
phethau hawdd fel yr oeddem wedi arfer â hwy! Dim gwneud basgedi gwiail
bellach na mat dal tebot efo cerdyn ac edafedd. Dim gwneud ryg wrth grosio
chwaith (er mai mam wnaeth y rhan fwys ohono adra a finnau’n haeru fod y
gwaith yn wir waith y plentyn! – celwyddau eto!)

Pasio’r 11+ bondigrybwyll. Deg o’r gloch y bore a Miss Jones yn dweud

 



36 37

Plant yr Ysgol Fawr, Gorffennaf 1960
Ifor Cae’r Meirch yw’r chweched o’r chwith yn y rhes gefn

Ysgol Pentreuchaf 1960 – 67
gan John Dilwyn Williams (Dilwyn Glan Ffrwd, Pentre) 

Er na wyddwn i hynny ar y pryd, roedd Miss Jones Ysgol Fawr a finnau yn
cychwyn yn yr ysgol yr un pryd. Ym mis Ebrill 1960 y cychwynnodd Miss C.
E. Jones, Edern fel prifathrawes Ysgol Gynradd Pentreuchaf, ac roeddwn
innau newydd gael fy mhen-blwydd yn bedair oed.

Rhyw gymysgfa o ddarluniau yn gwibio yma ac acw trwy’r cof ydy
f’atgofion i o fy nghyfnod yn Ysgol Pentre, ac mae’n rhaid i mi gyfaddef bod
a wnelo amryw ohonynt fwy â thu allan i’r adeilad na’r tu mewn. Cofio
chwarae ar yr iard, o gyfnod “Faint o’r gloch ydy hi, Mr Blaidd?”, ymlaen
trwy gyfnod Tic – neu Corners os oedd angen swatio dan do yn y sied – hyd
at gyfnod y brwydro rhwng dau ‘deulu’, pob un â’i dñ gydag ystafelloedd wedi
eu siapio o gerrig mân yr iard. Mae’n rhaid ei bod yn arferiad cipio
carcharorion ond mi fu helynt mawr un tro pan ddaeth Richard Llannerch â
llinyn beindar i’r ysgol er mwyn clymu drysau toiledau’r hogiau ynghau,
gyda’r carcharorion y tu mewn! Doedd ’na fawr o siâp arna i am chwarae pêl
droed ond dwi’n cofio mai Huw Bryn Ynys Waen fyddai yn y gôl, yn dal y bêl
ac wedyn eistedd arni i wneud yn saff nad oedd hi’n mynd i mewn. Mae gen
i gof o fod eisiau cael sgidiau hoelion fel rhai Huw Bryn. A dyna i chi’r Baby
Giraffe wedyn. Dwi’n cofio’r cyffro mawr pan ddaeth hwnnw. Enw rhyfedd
ar ffrâm ddringo, ffrâm a fyddai’n codi hunllef ar unrhyw Swyddog Iechyd a
Diogelwch heddiw. Yn yr haf, mor braf fyddai cael mynd trwy’r bwlch yn y
relings i’r ardd. Gardd mewn enw yn unig oedd hi erbyn fy nghyfnod i, yn
ddim ond llain o wellt, ond roedd hwnnw yn feddal braf dan draed o’i
gymharu â chaledwch yr iard. Ac os disgynnech chi yn yr ardd dim ond
mymryn o hoel gwyrdd fyddai yna ar y croen, tra byddai codwm ar yr iard yn
golygu bod angen rhywun i bigo’r cerrig mân allan o’r briw. Wrth gwrs doedd
dim peryg i ni rwygo pengliniau ein trowsusau gan mai trowsus cwta yn unig
oedd y rheol, haf a gaeaf, trwy gydol ein cyfnod yn yr ysgol.

Dwi’n cofio dipyn am y teithio yn ôl a blaen hefyd. Mae gen i gof cael
mynd adref yn gynnar unwaith oherwydd yr eira – ac yn ôl y Llyfr Log, ar
Chwefror 6, 1963 y bu hynny, pan gawsom ein hanfon adref am hanner awr
wedi un. Roeddwn yn 7 oed ar y pryd. Cofio Elfed a finnau yn straffaglio
heibio Tñ Corniog Bach a’r eira ’dat fy mhengliniau – wrth gwrs doedd fy
mhengliniau i ddim yn bell iawn o’r ddaear yr oed hwnnw. Mi stopiodd yna
fan i gynnig lifft i ni ond erbyn hynny roedd plant yn dechrau dysgu bod rhaid

wrthyf am fynd adref i ddweud (hyn cyn dyddiau trydan a ffôn a phethau felly
siãr). Rhedeg fel ffãl nes cyrraedd y fynwent. Ar fy nghliniau’n din clawdd
yn y fan honno’n brwydro am wynt. Hugh Thomas, Llannerch Isaf yn aros
efo’i fan lwyd a gofyn beth oedd o’i le. Minnau’n methu dweud dim wrtho
wrth frwydro am anadl. Ei gofio yn gafael ynof a’m gosod ar ben llo bach
oedd ar y sêt wrth ei ochr – llo oedd a’i goesau wedi’u clymu gyda llinyn
beindar. Neb yng Nghae’r Meirch a Hugh Thomas yn dweud wrthyf am fynd
i’m gwely. Mam yn cyrraedd o’r caeau tua un ar ddeg ac yn methu deall beth
oedd yn digwydd.

Ie, atgofion melys iawn. Diolch am garedigrwydd yr athrawesau ac
oedolion y fro annwyl hon. Diolch hefyd am gwmpeini a chyfoeth
cyfeillgarwch cyd ddisgyblion. Yn onest, cefais gychwyn a sylfaen ardderchog
yn yr hen ysgol sy’n annwyl iawn i mi.



38 39

gwrthod lifft gan ddyn diarth, ac felly y bu hi. Cofio hefyd fel y byddai
Richard Llannerch a Carys Meirion View a finnau yn treulio oriau yn
chwarae ar y clawdd gyferbyn â Sea View, wrth ochr giât isaf gardd yr ysgol,
nes oedd ôl ein llwybr i fyny ac i lawr yn goch ar y clawdd. Ar ôl cau Ysgol
Boduan yn 1965 mi gefais i ddwy flynedd o deithio ar y býs i’r ysgol. Er fy
mod yn byw yn rhy agos at yr ysgol mewn gwirionedd, mi fyddai’r gyrrwr yn
garedig iawn yn gadael i mi ddod ar y býs. Hwylus iawn, ond dim hanner
cymaint o hwyl.

O ran yr ysgol ei hun, dau ddosbarth oedd yno, yr Ysgol Fawr a’r Ysgol
Bach – y ddau wedi eu huno yn neuadd i’r ysgol bellach – gyda phalis gwydr
rhyngddyn nhw a drws yn hwnnw. A glo oedd yn cynhesu’r ddau ar y
cychwyn, tân agored yn y naill a stôf yn y llall. Tuag at ddiwedd fy nghyfnod
yn yr ysgol y daeth y tanc nwy i gornel yr iard a’r gwresogyddion yn lle’r
gratiau. 

Rhwng y Pasg a’r Haf 1960 mi gefais i dymor efo Miss Anne Jones,
Llanystumdwy, ei thymor olaf ym Mhentreuchaf. Roedd hi’n perthyn i ni ac
Anti Jones fuodd hi i mi byth wedyn. Mi gefais i flwyddyn wedyn efo Mrs
Eirian Jones, dynes addfwyn y byddwn i’n cael sgwrsus difyr efo hi ar ôl
’rysgol wrth ddisgwyl i fy mam orffen ei gwaith yn y gegin – roedd hi wedi
dod yno fel cogyddes dros dro. Daeth Miss Ward yno am hanner tymor
wedyn cyn i Miss Lillian Menai Jones, Y Ffôr ddod yno ar ôl Diolchgarwch
1961. A rhag ofn i chi feddwl mod i’n cofio dyddiadau’n rhyfeddol a finnau
mor ifanc ar y pryd, o Lyfr Log yr ysgol y daw yr union ddyddiadau. O hynny
allan, dwy Miss Jones oedd yn Ysgol Pentre – “Mus Jôs ’Sgol Fowr” a “Mus
Jôs ’Sgol Bach”.

Pa ddarluniau sy’n mynd trwy’r cof, tybed? Yn ’Rysgol Bach, bwrdd
tywod, efo cregyn bach gwynion ynddo hefyd, gwneud anifeiliaid allan o glai,
y pymps yn cael eu cadw yng nghwpwrdd y ddesg ym mhen blaen y dosbarth,
Carys Meirion View a finnau yn crio dan y piano ar ôl i blentyn arall ein
cripio. Carys hefyd ddaeth â’r blodau i’r ysgol a gafodd eu gosod mewn fâs
ar fwrdd uchel ar yr ochr chwith y tu allan i ddrws y dosbarth. Roeddem wedi
cael rhybudd i gofio pasio’n ddigon pell oddi wrth y bwrdd ond pan ddaeth
hi’n amser chwarae roedd yr iard yn galw. Mae gen i ofn i mi dorri’r gornel
nes oedd y fâs yn deilchion ar y llawr teils. Welais i mo’r iard y bore hwnnw
a dwi’n dal i glywed sãn y plant yn chwarae’r tu allan tra na fedrwn i weld
dim ond yr awyr trwy ffenestri uchel y dosbarth. Sgwennu efo inc am y tro
cyntaf wedyn, efo pen holdar a phot inc. Gan fy mod i’n llawchwith roedd fy

llaw yn mynd trwy beth roeddwn newydd ei sgwennu ac roedd ochr fy mys
bach i’n inc i gyd. Dechrau sgwennu Saesneg yno hefyd a Miss Jones Ysgol
Bach yn dangos fy nghamp i Miss Jones Ysgol Fawr. Am ryw reswm, dwi’n
dal i gofio’r frawddeg – “My mother has got a son” – a chael fy nghanmol am
wybod mai “son”oedd y sillafiad ac nid “sun”. Ond fedrwn i ddim deall pam
gwneud yr holl ffýs. Rhyfedd beth sy’n aros yn y cof.

Dyna’r Ysgol Fawr wedyn. “Beth fuest ti’n wneud yn ’rysgol heddiw?”
“Syms” fyddai’r ateb yn ddi-eithriad. Mathemateg oedd cariad mawr Miss
Jones ac mi gawsom ein trwytho ynddo. Byddai plant Ysgol Pentreuchaf yn
dal i wneud gwaith ym mlwyddyn 2 Ysgol Dre yr oedden nhw wedi ei wneud
efo Miss Jones. Roeddem ni’n ysgrifennu Cymraeg a Saesneg pob dydd
hefyd ond y sýms oedd wedi gwneud yr argraff fwyaf. O ran gwaith iaith
mae’n beryg mai’r elfen lafar oedd yn cael y sylw mwyaf gen i. Dwi’n cofio y
byddai Richard Llannerch a finnau yn dal i siarad yn aml ac heb gychwyn
sgwennu tra byddai plant eraill yn dechrau mynd â’u gwaith i fyny at Miss
Jones i gael ei farcio! Dwi’n cofio mynd ar “Nature Walk” hefyd, heibio
Penprys, i fyny’r allt ac i lawr am y Felin ac ar hyd Lôn Bach Tñ Mawr ac yn
ôl trwy Groeslon Tan-fron. Mae dau gyngerdd yn aros yn y cof. Mi roedd
mam wedi gwneud pâr o glustiau llygoden i mi, efo defnydd llwyd a ffelt pinc
y tu mewn iddynt, ar gyfer un cyngerdd a chap llongwr ar gyfer y llall, a oedd
wedi ei seilio ar Gerddi Portin-llaen, J. Glyn Davies.

Mi fues i’n hapus iawn yn Ysgol Pentreuchaf ac mae yna un darlun arall
yn dod i’r cof. Torri fy nghalon yn fy ngwely y noson honno ym mis
Gorffennaf 1967 ar ôl fy niwrnod olaf yn Ysgol Pentre. Peth digalon ydy
diwedd cyfnod, ond doedd wiw i hogyn mawr grio yng ngãydd pawb.
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Plant yr Ysgol Bach, Gorffennaf 1960
Dilwyn Glan Ffrwd yw’r trydydd o’r dde yn y pen blaen

Ysgol Pentreuchaf 1963 – 68
gan Iola Jones (Iola Ty’n Rhos) 

Ebrill 1963 oedd hi pan gofiaf gamu’n betrusgar o’r fan a cherdded trwy giât
yr ysgol i wynebu môr o ddisgyblion chwilfrydig oedd wedi dod i gael sbec ar
y ddwy chwaer o Sir Feirionnydd oedd wedi dod i fyw i’r ardal. Torrwyd ar yr
archoll pan gamodd Geraint Rhosydd i’n croesawu. ’Sgin i ddim llawer o gof
am weddill y diwrnod cyntaf. Cofiaf i mi hiraethu llawer am fy hen ardal, a
bûm ym hir iawn yn dod i arfer â geiriau chwithig fel ‘allt’ yn lle ‘rhiw’, a
cholli’r dafodiaith unigryw a berthynai i Ardudwy. 

Cefais i fy rhoi yn nosbarth 'Shosgobach' ac aeth Rhian, fy chwaer i
ddosbarth 'Shosgofawr' – Miss Lillian Menai Jones oedd Miss Jones Ysgol
Bach a Miss C.E.Jones oedd Miss Jones, Ysgol Fawr.

Prin yw nghof o wersi Miss L.M.Jones, heblaw am ffurfio llythrennau a
dysgu ’sgwennu sownd mewn llyfr pwrpasol. Mawr yw fy nyled iddi am
hynny. Yr hyn sy’n aros yn y cof ydi Miss Jones yn sefyll o flaen y tân i
gynhesu bob bore, a Dic Llannerch yn … na wnai ddim datgelu gormod o
ddireidi un o’m cydoeswyr! 

Yna symudais i trwy ddrws y partishiwn pren i’r Rãm Fawr hefo’i stôf
ddu, y poteli llefrith bach gwydr yn dadmer yn y Gaeaf, y desgiau pren hefo
caead a phot inc tsieni gwyn a’r athrawes drwsiadus yn ei siwtiau gwau a’r
ewinedd perffaith gyda farnais clir arnynt. Roedd Miss C.E.Jones yn
athrawes tan gamp a mawr fu ei dylanwad arnaf yn enwedig wrth wneud
sýms. Wnai hanner dysgu’r tablau mo’r tro ac roedd mental arithmetic yn
cael ei brofi bob pnawn Gwener. Roedd ei dawn i ddysgu mathemateg yn un
arbennig. Un o’r cwestiynau cyntaf gaed yn nosbarth sýms Mr Maldwyn
Williams yn ysgol cownti fyddai, “Pwy sy’ wedi dod o Bentreuchaf?”

Ystyriai ddarllen a llyfrau yn hollbwysig – cofiaf fynd i gwis llyfrau yn
Ysgol Fourcrosses, radeg honno – chofia i fawr am y cwis ond cofiaf ddarllen
hanes Thor Hyerdahl ac Anturiaeth y Kon-Tiki. Dau gyfnod arall tu allan i'r
ysgol a gofiaf oedd Cwrs Mathemateg yng Ngholeg Glynllifon a thrip diwedd
cyfnod ysgol i ben Tre’r Ceiri.

Meddai ar ddawn o greu chwilfrydedd – cofiaf iddi fynd ar wyliau i Wlad
Groeg a dod â doliau traddodiadol i ddangos i ni. Cododd awydd mawr ynof
i grwydro, ond dysgodd i mi barchu fy ngwlad a’m iaith. Mynnodd fod ein
dawn mynegiant ar bapur yn drwyadl. Roedd yn berson creadigol – cofiaf
’sgwennu traethawd gwaith cartref am “Y wlad tu hwnt i’r mynydd” a
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Ar ben Tre Ceiri, Gorffennaf 10, 1968
Iola Ty’n Rhos yw’r bedwaredd o’r dde yn y cefn 

achosodd gryn crafu pen wrth roi gair ar bapur, ond bu’n werth y drafferth. 
Roedd cerddoriaeth yn bwysig iddi – cofiaf ddysgu dawnsio yr

“Edinburgh Reel” – yr unig drafferth oedd mai Edwin o Benrhos oedd fy
mhartner, ac O! roedd o’n dal a finnau mor fach! Cofio dysgu canu “Geneth
fach o Lñn wyf fi, a thi o Abertawe” ond methu â’i pherfformio yn y consart
’Dolig gan i mi gael rhyw anfadwch a gorfod aros adref.

Roedd hi’n ddynes strict iawn, ond sgen i ddim cof o fod ei hofn er i mi
gael tair cansen ganddi – un am fynd ar y baby giraffe, y teclyn dringo ar yr
iard, heb oruchwyliaeth; y llall am siarad yn y ciw cinio; a’r llall, er mawr
gywilydd, am brepian fod Nerys Mynydd Mawr heb gau ei llygaid wrth
ddweud y Fendith ar ddiwedd y pnawn!! Wnaeth o ddim drwg i mi dwi’n siãr
o hynny, a sgen i ddim cof mod i wedi dal dig yn erbyn Miss Jones o gwbl.

Hillman Hunter, lliw gwin gofiaf ganddi’n gar, a byddai yn ei roi yn y
garej yng nghornel yr iard bob bore. Gwisgai got lliw camel a sgarff sidan bob
amser yn y Gaeaf, ac ar ddiwrnod glawog gwisgai raincoat las a het law
blastig. Roedd yn wraig drwsiadus iawn.

Cofiaf chwarae gemau ar iard yr ysgol – Hop Scotch; Ring a Ring a
Roses; I sent a letter to my friend a London Bridge is falling Down.

Aem am 'Nature Walks' yn y Gwanwyn, a chaem 'P.T'. allan ar iard yr
ysgol – pawb yn ei flwmar neu drôns a strapiau lliw dros ysgwydd i
gynrychioli timau. Cofiaf gael mabolgampau ar y cae ar ddiwedd y tymor –
Râs mewn Sach ac ‘ãy ar lwy’ sy’n dod i gof.

Myfanwy Tñ Rhos, Carys Meirion View, Dilwyn Glan Ffrwd a Richard
Llannerch oedd rhai o’r mêts cynharaf, a chofiaf fynd i de partis yn Meirion
View, Tñ Rhos, Glan Ffrwd, Pont Gribyn ac i Dñ Mawr at Ann a Meinir nes
iddynt hwy symud i Fotacho Wyn. Wedyn daeth Meirion, nai y Brifathrawes,
i fyw i Frochas. Yn ddiweddarach ymunodd Lowri Felin a Susanne Forest
Lodge o Foduan a dyna ehangu’r criw. Wedyn daeth Joe a Gordon Taylor,
Chris Liebig a Non Pont Gribyn atom o Lannor i wneud y criw yn un go fawr.

Cofiaf fwyta cinio yn y gegin. Wedi cau ysgolion Llannor a Boduan tyfodd
yr ysgol a symudodd y byrddau cinio i’r Neuadd. Cofiaf fod yn 'Head of
Table' ar Dafydd yr Hafod, Kevin Werddon, Siôn Brynaerau, Dilys Tan Graig
a Dyfed Plas.

Cofiaf adeilad pre-fab yn dod, a chael symud o Rãm Fawr i ystafell
ddosbarth grand. Eistedd wedyn mewn grwpiau – mae’n rhaid fod rhesi o
ddesgiau pren taclus wedi colli’r dydd. Cofiaf gael cornel ddarllen yn y
dosbarth, ond cof o siarad hefo Joe a Gordon Taylor a Chris o Lannor sydd

gen i yn fanno. 
Mr a Mrs Hughes, Meirion View oedd gofalwyr yr ysgol , a chofiaf Mrs

Williams Glan Ffrwd, Mrs Richards Pen Bont, Mrs Parry o Lithfaen a Helen
Jones Pandy yn y gegin ond fawr o gof pwy oedd yno pryd.

Caem dacsi Mr Tudor Evans i’n cludo i’r ysgol ; byddai’n mynd cyn belled
a chroesffordd Brynaerau ac yna’n ôl i geg lôn Mynydd Mawr a Thyrpeg –
eto fawr o gof o pwy oedd yr holl deithwyr heblaw am rai o hogia Rhosydd,
Robat Preis Cefn Pentre, plant Mynydd Mawr a June Tyrpeg.

Pum mlynedd fûm i ym Mhentreuchaf ac rwy’n credu i mi fod yn ffodus
iawn yn y bobl a lywiodd fy nyfodol yno. Braf yw dweud fod rhai o’r ffrindiau
wnês i yno dros ddeugain mlynedd yn ôl yn ffrindiau da hyd heddiw. 
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Y SAITH-DEGAU A’R WYTH-DEGAU

Mai 12, 1971
Mae Miss C.E. Jones, y brifathrawes, ar yr ochr dde, gyda Mrs Eurwen Jones
wrth ei hochr. Roedd hi’n gadael ddiwedd y tymor hwnnw i symud i Sir
Fflint. Mae Miss Lilian Menai Jones ar yr ochr chwith. Bu hi yn athrawes y
Babanod rhwng mis Hydref 1961 a Rhagfyr 1978. Dyfed Plas yw’r ail o’r
chwith y tu blaen iddi.

Fe geir hanes y gemau pêl-droed y sonia Dyfed amdanynt yn Llyfr
Log yr ysgol. Yn 1972 bu cyfres o gemau yn arwain at y ffeinal yn
Llanbedrog, ond Llanbedrog a orfu 7 i 3. 

Erbyn dechrau’r 70au roedd y mewnlifiad di-Gymraeg yn amlwg yn
cael effaith ar Bentreuchaf ac yn Llyfr Log, Tachwedd 11, 1972 fe geir y
nodyn hwn: Mr J Hughes commences duties teaching Welsh as a second
language.

Cafodd dau aelod staff newydd eu penodi yn 1976, Mrs Catherine
Jones ym mis Ionawr, a Mr Thomas I. Edwards yn ddirprwy ym mis Medi.
Erbyn canol y 70au roedd digon o blant yn yr ysgol i gael pedwar dosbarth
ac fe geir disgrifiad o’r pedwar gan Einir Pant-yr hwch. 

Ysgol Pentreuchaf 1968 – 74
gan Dyfed W. Griffith (Dyfed Plas)

’Chydig o go’ sy’ gen i o Ysgol Pentra, a hynny ma’ siãr am nad oedd gen i
fawr o ddiddordab mewn ’ista’n llonydd a ’sgwennu. Ffarmio oedd bob dim.
Dau ddosbarth oedd yn yr ysgol a’r ddau yn y neuadd efo partisiwn pren yn
eu gwahanu, ac fel yna y cychwynnais i ’rysgol yn 1968 yn bump oed, a’r co’
cynta’ sy’ gen i ydy Miss Jones Rãm Fach. Dynas fach gron, gwallt du, tynn,
yn gwisgo ffrogiau unlliw mewn mwstard neu las fel arfar, yn cnoi fferins
drwy’r dydd. Dwi bron yn saff mai ein fferins ni oedd hi’n eu bwyta achos
erbyn amsar chwara’, roedd y pacedi fferins tipyn ysgafnach a mi oedd ’na
selotêp wedi’i roi dros geg y pacad.

Erbyn i mi gyrraedd dosbarth Miss Jones Rãm Fawr, roedd ’na
gabanau pren newydd tu allan i’r ysgol. Dynas dal, dena’ oedd Miss Jones a
hi ddysgodd ni’r hogia’ i chwara’ pêl-droed, ac ew, mi odda’ ni’n dîm da ’fyd,
curo bob ysgol arall. Dw i’n ei chofio hi’n mynd â ni i chwara’ yn erbyn ysgol
Llanbedrog – ac wrth gwrs doedd ganddom ni ddim býs i’r saith ohona’ ni,
felly mi ’naethon ni i gyd stwffio i mewn i’w char hi. 

Roedd hi’n ddynas cîn hefo maths. Dw i’n cofio Siôn Brynaera’ a fi’n
gorfod mynd i mewn bob amsar cinio i gael gwersi ychwanegol. Dw i’n ama
dim mai ni oedd dyfeisiwyr gwersi preifat!!

Amsar cinio oedd y part gora’ o’r dydd, efo Mrs Parry Minafon a
Mrs Williams o’r Pentra’ yn paratoi cinio gwerth chweil. Câs beth Dafydd
Hafod a minna’ oedd cyraints, a chwara’ teg i’r ddwy, mi oedd ’na ddwy
gacan jam wedi’i baratoi yn arbennig i ni.

Ma’ gen i go’ o Alwyn Castall ac Ifan yn rhedag o’r ysgol i dñ Ifan
ym Mhemprys, a phawb ’di dychryn yn methu dallt lle odda’ nhw. Er,
diwrnod wedyn mi odda’ nhw’n cael eu gweld fel dipyn o fois.

Ar ddechra’r saithdega’, os dw i’n cofio iawn, mi oedd ’na ryw
arbrawf yn cael ei ’neud efo troi clocia. Ninna yn cyrraedd ysgol a hitha’ fel
y fagddu, a phlant Pemprys yn cerddad i’r ysgol a bandia’ lliwgar rownd eu
breichia’ wrth i ni basio yn nhacsi Bobi Hafod. Ford mawr oedd y tacsi, a
thua wyth i ddeg ohona ni ynddo fo – Hafod, rhei o blant Llithfaen, Cefn
Gwynnus a Plas. 

Fel da’ chi’n gweld, dw i’m yn cofio’r un llyfr na stori, ond os y
gofynnwch i mi pa dractor oedd gan Dafydd Tñ Corniog, ’swn i’n gallu atab
yn syth …
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Ysgol Pentreuchaf 1976 – 83
gan Einir Humphreys (Einir Pant yr Hwch)

Dyddiau hapus iawn oedd dyddiau fel disgybl yn Ysgol Pentreuchaf er na
chychwynnodd petha cweit felly! Nid oes gennyf gof perffaith o’r d’wrnod
cynta’ un ond dw i’n cofio’r cyfnod cynnar o fod eisiau dod adra’n amal!
Roedd joban Dad fel dreifar y mini býs yn cychwyn union yr un adag â
nghyfnod inna ym Mhentreuchaf yn 1976! 

I ddosbarth Miss Jones Rãm Fach yr oedd pawb yn mynd yn gyntaf am
ddwy flynedd. Dynes gron a thwt gyda gwallt cyrls mân, llwydaidd oedd Miss
Jones a gwisgai ffrogia’ steil Sali Mali bob amsar a dim pwt o hosan Haf na
Gaeaf! Cofiaf Miss Jones yn gwylltio ’fo fi unwaith . . . y dyddiau hynny, am
wn i fod papur toiled yn brin (neu ei fod yn tampio yn y toiledau allan) felly
roedd y rholyn papur pinc bras yn cael ei gadw ar silff ffenest uwchben
‘heater’ poeth. Roeddem ninnau i fod i ofyn yn gwrtais am gael ychydig o
bapur i fynd hefo ni bob tro’r oeddem eisiau mynd i’r lle chwech! (Cofiaf yn
ddiweddarach yn Ysgol Penrallt i un o griw Ysgol Pentreuchaf ofyn a gawsai
fynd i’r toiled hefo papur i Mrs White mewn gwers Addysg Grefyddol. Bu
bron iddi gyfogi!) Gan nad oedd Miss Jones yn y dosbarth ymdrechais i ga’l
’chydig o bapur i fynd gyda mi ond llosgais fy mraich yr un pryd. Roedd
blusdar mawr coch poenus wedi codi ac mi ffendiodd Miss Jones fi’n crio
pan ddaeth yn ei hôl. Ffrae gesh i a dw i’n dal i deimlo hyd heddiw nad oedd
llawer o fai ar rywun pedair oed am nôl papur toiled! 

Er na chofiaf lawer am weithgareddau ac offer y dosbarth, dw i’n cofio
cyfri gyda chaeadau Smarties, adeiladu hefo cylchoedd plastig tryloyw ac
yfed llefrith cynnas (oedd wedi bod yn sefyll uwchben yr ‘heater’ yn gwmni
i’r rholyn papur toiled) allan o boteli bach gwydr o’r Ffatri. Ar y silff hefyd
roedd ein ffrwytha’ gyda’n henwau wedi eu ’sgwennu arnynt gan Miss Jones
mewn inc! Y peth cynta’ a wnai pawb oedd bwyta’r enw!

Pob golau a ymlwybrai ei ffordd i ddosarth Miss Jones yn gysgodion ar
wal neu lawr oedd ‘golau Santa Clos’ boed aeaf neu haf! Felly roedd y dyn
coch yn gwylio ni bob amser! Ers gadael yr ysgol, ni welais Miss Jones Rãm
Fach yn unman ond yn sgubo y tu allan i’w thñ yn y Ffôr.

Ymlaen i ddosbarth newydd sbon mewn cabanau ail law at Mrs
Catherine Jones. Roedd gan Mrs Jones wallt hir sgleiniog, brown tywyll ac
roeddwn yn dotio at ei dawn i wneud lluniau cartãn. Roedd pedwar os nad
pum llond bwrdd ohonom yn y dosbarth. Melys yw cofio chwarae siop fach

a mynd i bori drwy lyfrau ar gadeiriau bychan cyfforddus yn y gornel ddarllen
a gwneud jig-sô ar bnawn Gwener ac edrych ymlaen yn ofnadwy i’r diwrnod
agored pan ddeuai Mam a Dad i weld ein gwaith. Cofiaf hefyd y seremoni o
gael bwrdd gwyn yn y dosbarth. Nid bwrdd gwyn rhyngweithiol cofiwch ond
bwrdd gwyn yn ymyl y bwrdd du! Hoffwn arogl y ‘markers’ a byddwn innau’n
cael tro i ’sgwennu a gwneud llun arno. Yn newydd i’r dosbarth hwn hefyd
oedd y toiledau – cael rhai cynnes y tu mewn i’r ysgol yn lle gorfod rhedeg
drwy bob tywydd i’r siediau oer y tu allan! Pawb hefyd yn dod â thywel bach
a’u henwau arno i sychu dwylo. Byddai’r genod wrth eu boddau yn cael
brwsio gwallt hir Mrs Jones a phan aeth ar ei chyfnod mamolaeth, ni
pheidiodd hynny, oherwydd caem frwsio gwallt Mrs Lloyd Jones!

Ymlaen wedyn i ddosbarth Mr Edwards oedd yn ddigon cãl ei natur!
Cael dysgu chwarae recorder oedd fy nileit yn y dosbarth yma ac roedd gan
Mr Edwards ‘autoharp.’ Cefais y cyfle mawr o’i chanu yn y dosbarth un tro!
Yn y dosbarth hwn hefyd roedden ni’n cael cychwyn sgwennu’n sownd. Sôn
am flotio! Roedd gan bawb ‘fountain pen’ a darnau pinc o ‘flotting paper.’
Treuliwyd oriau yn newid cartrij heb angen, dadsgriwio a phoetshio, blotio
heb angen . . . Dysgwyd ffracsiynau diflas a chofiaf wersi Daearyddiaeth am
yr Eidal. Cofiaf Mr Edwards yn pwyntio at y wlad a dweud ei bod yr un siâp
"â boots y mae Einr yn eu gwisgo i fynd i’r disgo!"    

Erbyn cychwyn yn nosbarth Mr Edwards roeddwn yn aelod brwd o
deithwyr bws mini Dad ac mae gen i atgofion melys iawn o’r gwmnïaeth oedd
ar y býs bach hwnnw. Byddem yn mynd â phlant Llithfaen adref gyntaf a nôl
plant ardal Rhosfawr wedyn. Dysgais lwythi o ganeuon newydd ar y býs gan
ein bod wrth gwrs yn danfon Nia a Medwen Plas adra’n ddyddiol. Roedd ’na
ganu mawr i’w glywed erbyn cyrraedd Tan Fron a Dad yn canu hefo ni!
’Doeddwn i byth yn clywed Dad yn canu ond yn y bath adra ac hefo criw’r
býs! Bu Dad yn gyrru'r býs am ddeuddeng mlynedd ac mae'n cofio rhoi ryw
rybudd neu ddau i Iolo Caerau eistedd i lawr cyn iddo orfod brecio'n sydyn
a Iolo'n glanio'n braf ar yr handbrec – dyddia' pan nad oedd gwregysau
diogelwch na rheolau Iechyd a Diogelwch mewn grym! Byddai'r býs bach yn
dosbarthu plant ac amrywiol betha' i'r gymuned e.e. papurau newydd, wyau
Plas i siop Llithfaen, 'chest of drawers' o Plas i Gwyniasa' a llo bach o Plas i
Cefn Gwynus a hynny hefo'r plant! Dyddia' difyr!

Treuliais fy nwy flynedd olaf gyda Miss Jones Rãm Fawr. Dynes fain
daclus oedd hi a byddai gennyf ei pharchedig ofn! Ew mi fyddai hi'n gallu
rhoi pryd iawn o dafod a dw i'n cofio crynu fwy nag unwaith rhag ofn gwneud
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Ebrill 19, 1977
Mae Einir ar y dde yn y rhes flaen. Dosbarth Miss Lilian Menai Jones
ydoedd ond ei fod yng ngofal athrawes dros dro, Mrs J. Roberts, Cricieth.
Pan ymddeolodd Miss Lilian Menai Jones ddiwedd 1978 daeth Mrs Lloyd
Jones yn atharwes yn ei lle. 

dim o'i le. Gofynnodd unwaith i mi gau cwlwm a minnau'n methu ac yn trio
ngora' achos fod pawb y diwrnod hwnnw wedi cael bathodyn 'PREFECT'
ond fi! Roedd gan Miss Jones ryw system 'PREFECT' fel tasa ni mewn ryw
ysgol fawr breifat yn Lloegr! Roedd y plant mawr i fod i gadw llygad ar
bopeth yn yr ysgol. Beth bynnag, am hanner awr wedi tri y cefais i fy
mathodyn y diwrnod hwnnw!

Erbyn cyrraedd y dosbarth hwn, byddai rhai'n cael eu dewis i wneud
paneidiau i'r athrawon, meddyliwch! Yn aml iawn, Siân a fi fyddai'n mynd ac
yn bwyta briwsion bisgedi yn y 'staff room!' Cofiaf ein dwy wedyn yn helpu
Miss Jones i bapuro'r 'store room' hefo ryw bapur wal blodeuog, piws – am
fod 'na Mr Lewis pwysig yn dod i'r dosbarth – HMI yr oes yma debyg!
'Chydig wyddwn y câi fy chwaer ei chau yn yr un storfa am fusnesa ymhen
'chydig ddyddia'!

Roedd Miss Jones yn ddynes ffit dros ben ac yn hoff o chwaraeon ac os
byddai hi'n braf, byddai pawb allan. 'Doedd dim sôn am newid, heblaw ein
'sgidia'.  Ymbalfalu am blumsols du yn yr hen sied damp tu allan a dyfalu pa
rai fyddai'n ffitio! Cael lluchio bagia' ffa wedyn neu gêm hir o rownderi.

Byddem yn gweithio'n galed iawn yn nosbarth Miss Jones ac yn cael
gwersi Mathemateg a Saesneg i safon uwchradd. Nid oedd llawer o wersi
canu, heblaw gyda thâp sain y rhaglen radio 'Sain, Cerdd a Chân' ond
byddem wrth ein boddau'n cael cystadlu'n yr Urdd. Daeth Yncl Gwilym Plas
i'n dysgu ni adrodd un tro a chofiaf y parti'n adrodd 'Yr Hwyl Long Fawr' yn
yr ymarferion a'r lle'n drewi o arogl seilej! Deuai Anti Eurwen Brynaerau
atom wedyn i'n dysgu ni ganu, a'r 'Crocodeil' oedd enw'r darn hwnnw!
Cawsom brofiad arbennig pan gyhoeddwyd Eisteddfod yr Urdd ym
Mhwllheli a chael cymryd rhan yn sioe fach ‘Rhys a Meinir’ gyda Bryn
Brynaerau'n actio Rhys a Siân Eleri'n actio Meinir. 'Roeddem ninnau'n canu
caneuon swynol am y stori ac wedi bod ym Mhont Pemprys hefo Iola Tai
Cyngor yn hel briallu del i'w lluchio ar lwyfan y sioe.

Roedd cyfnod y Nadolig yn braf a chyffrous yn Ysgol Pentreuchaf.
Byddai gwledd o ginio'n cael ei baratoi'n ddyddiol gan Mrs Parry o Lithfaen
a doedd y cinio Nadolig ddim yn eithriad. Gwnâi Mrs Parri'n siãr fod darn
arian ym mhwdin Dolig bob plentyn bach a byddem yn dod i'r Neuadd yn
gynnar cyn cau am y Dolig i gael mins pei gyda siwgr eisin arni. Roedd hi'n
andros o gwc. Cofiaf ymgolli'n ormodol unwaith wrth fwynhau fy nhatws, pys
a rafioli gan lyfu'r plât yn lân a chael fy nal gan Miss Jones Rãm Fawr a’m
hel i gornel i wynebu'r wal a byw heb fy mhwdin ac amser chwarae! A Siân

fy chwaer fach yn crio drosta i ar un o'r byrddau!
Nid wyf yn cofio diwrnod gadael Ysgol Gynradd Pentreuchaf o gwbwl

ond mae gennyf stôr o atgofion oes. Braf i mi fel rhiant heddiw yw fod fy
mhlant innau yn cael cefndir tebyg. Gobeithiaf yn fawr y caiff Ceiri, Lleu a
Nyfain yr un pleser a gwneud ffrindiau bore oes yma fel y gwnes i!
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Tua 1987
Plant yr ysgol gyda Miss Janet Morgan, y brifathrawes, Mrs Catherine Jones
a Mr Thomas Iwan Edwards y Dirprwy, gyda staff y gegin a’r staff
gweinyddol ar hyd y cefn, Mrs Nan Roberts, Mrs Jean Evans, Mrs Ann
Griffith a Mrs Ella Jones.

Llyfr Log, Medi 12, 1988: Gwersi nofio am y tro cyntaf i blant hynaf yr Ysgol –
Canolfan Hamdden Dwyfor.
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Yn nechrau’r 80au y daeth llefrith am ddim i ben, arferiad a oedd wedi
cychwyn ers 1938. Gwelwyd newid yn arferiad bwyta cinio’r plant yn ogystal.

Llyfr Log
Ebrill 15, 1980: Dim llefrith i’r plant o hyn ymlaen
Ebrill 28, 1980: Dechrau llefrith 51/2c y carton. 56 a archebwyd. Chwech o blant erbyn
hyn yn dod â chinio eu hunain.

Ar ddechrau’r flwyddyn addysgol ym mis Medi 1983 y cafwyd gwisg ysgol am
y tro cyntaf.

Llyfr Log, Medi 5, 1983: Gwisg ysgol gan bob plentyn – edrych yn ddel iawn.

Erbyn hynny roedd y niferoedd wedi gostwng ac roedd yr ysgol yn ôl i “3
athro yn unig”.
Ddiwedd Tymor yr Haf 1985 ymddeolodd Miss Jones ar ôl treulio pum
mlynedd ar hugain yn brifathrawes.

Penodwyd Miss Janet W. Morgan yn brifathrawes o fis Medi 1985. Yr un
pryd cafwyd tenantiaid i’r dosbarth a adawyd yn wag pan gwtogwyd nifer yr
athrawon yn 1983.

Llyfr Log, Medi 3, 1985: O heddiw ymlaen fe fydd 4 o athrawon ymgynghorol i Ben Llñn
ac Eifionydd yn gweithio o’r ystafell wag yma ym Mhentreuchaf.

Tachwedd 18, 1983
Miss C. E. Jones ar y chwith a Mrs Catherine Jones ar y dde.  
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Y prifathro ar adeg dathlu’r canmlwyddiant yw Mr Gwyndaf Jones a
gychwynnodd ar ei waith yn yr ysgol ym mis Medi 1997. Drosodd gwelir
teyrnged dau o’r disgyblion diwethaf i adael yr ysgol i’r sylfaen sy’n cael ei
osod yn Ysgol Pentreuchaf. 

Roedd y 90au yn gyfnod o bwysau ariannol ar ysgolion a gwelir sawl cyfeiriad
yn y Llyfr Log at ymgyrchoedd i godi pres. Fe gafwyd hwb i’r gronfa ym mis
Medi 1990.

Llyfr Log, Medi 9, 1990: Cynhaliodd Côr Godre’r Eifl gyngerdd yn Neuadd y
dref gan roi hanner yr elw i’r ysgol.

Er y cyni, llwyddwyd i barhau i roi profiadau cyfoethog i’r plant.

Un profiad arbennig oedd bod pedwar o’r disgyblion wedi cael bod yn dathlu
Gãyl Ewrosgol yn Leewarden, Frysland rhwng 13 ac 19 Ebrill, 1993: Cafwyd
dyddiau godidog yno a phrofiad bythgofiadwy i’r plant.
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Staff 2008
Heulwen Hughes, Caren Rowlands, Einir Humphreys, Fflur Williams,
Gwyndaf Jones

Helen Dobson, Menna Morgan, Eleri Jones, Betty Richards
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Ysgol Pentreuchaf 2000 – 08
gan Morfudd Ifans

Fy atgof pellaf yn ôl yw yr un am Mrs Richards. Dechrau ei chyfnod yn yr
ysgol oedd hi, ac roeddwn innau yn dechrau yn yr ysgol, a mond yno am
hanner diwrnod. Mam oedd yn fy nanfon i’r ysgol fel arfer ac yn fy nôl hefyd.
Ond un diwrnod daeth fy nhad i fy nôl. Mi roeddwn yn disgwyl i Mrs
Richards ein rhyddhau. ‘Tyd rãan,’ meddai Mrs Richards. ‘Mae taid wedi
cyrraedd!’                                                                                                        

Y ddrama Nadolig gyntaf mae gennyf gof ohoni yw Mrs Wishi Washi yn
nosbarth Mrs Morgan. Roeddwn yn gwisgo ffrog, sydd ddim yn digwydd yn
amal, i actio rhan Mrs Wishi Washi, a honno wedi’i phrynu yn Nhombola’r
Ffair Nadolig! Ond diolch byth nad ydwi’n hogyn, mae’r rheini i gyd yn
gorfod gwisgo teits yn nosbarth Mrs Jones! Ac roedd hi’n beryg bywyd bod
yn yr un olygfa ag Elin Gwnfryn, am ei bod hi’n un am gael gigls.

Roedd cinio gwerth chweil yn Ysgol Pentreuchaf, heblaw am y cyfnod ar
ôl i Anti Jean adael – cawsom gogyddes ifanc, ofnadwy ac roedd y tatws
mwtrin unai’n llawn lympia neu yn llifo fel pwdin reis. Ar ôl wythnos doedd
neb ar y bwrdd cinio heblaw amdana i. Diolch i Dduw mi ddaru ni gael
cogyddes dipyn gwell sef Anti Sharon, a chefais gwmni eto wrth y bwrdd
cinio.

Un o’r tripiau mwyaf cofiadwy oedd yr un i Nant Gwrtheyrn efo Mrs
Jones. Wedi cyrraedd i lawr yno, bu’n rhaid i ni fynd yn ôl i fyny’n syth gan
ei bod hi’n bwrw cymaint! Trip difyr a gawsom oedd i’r Llyfrgell
Genedlaethol yn Aberystwyth. Wil oedd dreifar bys, ac yn dipyn o gês – mi
wnaethom ganu yr holl ffordd i lawr a’r holl ffordd adref.

Dyddiau difyr!

Ysgol Pentreuchaf 2000 – 08
gan Iestyn Tyne 

Wrth orffen wyth mlynedd yn ysgol Pentreuchaf rwyf wedi cael cyfle i edrych
yn ôl ar yr wyth mlynedd hynny a meddwl am y pethau da a’r drwg, yr hapus
a’r trist, y digri a’r cynhyrfus. Rhaid diolch am y gymysgedd hon i staff
arbennig ysgol Pentreuchaf. O ddosbarth meithrin yng ngwaelod yr ysgol i
flwyddyn chwech yn y top, mae athrawon a staff wedi fy nhywys trwy
flynyddoedd hapus fy nghyfnod yn yr ysgol. 

Rwy’n cofio’r diwrnod cyntaf y medrais siarad Cymraeg yn glir yn fy
mhen. Y geiriau oedd, os oes angen gwybod, – Rydw i wedi bod yn chwarae
hefo lori fawr felen. Ta waeth, pethau fel ’na sydd yn bwysig. Mae llwyddiant
yn bwysig hefyd ond dim ar y lefel hynny. Y peth pwysicaf yw ymdrechu yn
galed. Os bydd rhywyn yn ymdrechu yn galed, mae llwyddiant 
yn dod yn ei dro wedyn. Rwyf yn cofio ennill y wobr am bortread o fy nhad
yn eisteddfod Gãyl Ddewi 2004. Fel y dywedais, mae llwyddiant yn dod yn ei
dro wedyn. Rhaid diolch i Adran y Babanod am fy nysgu i siarad Cymraeg a
tasai’r busnes lori fawr felen ddim wedi digwydd, ni fyddai’r llwyddiant wedi
dod. Mae eisteddfodau eraill wedi bod yn dod â llwyddiant i mi, o ddwy
eisteddfod y Ffôr, Llanaehaearn a Gãyl Ddewi. Rhaid diolch i athrawon
ysgol Pentreuchaf yn gyfan gwbl am hynny. A rãan, mae llyfrau dosbarth y
Babanod yn dal gennyf ar y bwrdd o fy mlaen ac rwyf yn edrych ar y gwaith
a wnês pan oeddwn yn bedair mlwydd oed. Mae gwaith Blwyddyn Tri a
Phedwar o dan y gwely wedi ei storio yn saff a gwaith Blwyddyn Pump a
Chwech yn y cwpwrdd dan grisiau. Pwy a ãyr, un diwrnod pan fyddaf i yn hen
daid, byddaf yn tynnu’r hen lyfrau allan ac – ‘Ylwch blantos, dyma’r gwaith
fu’ch hen daid yn ’i wneud pan o’dd o tua’r un oed â chi!’

Mae hi wedi bod yn anodd i adael ysgol Pentreuchaf y flwyddyn yma, ond
wrth gwrs rhaid i bawb symud ymlaen. Ond mae’n rhaid i bawb droi rownd 
hefyd a dweud un gair – ‘Diolch’.

Pa well ffordd i orffen na thrwy ddweud diolch am yr hyn y mae Ysgol
Pentreuchaf wedi ei roi i’r plant a fu yno, a hynny ers canrif erbyn hyn.
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