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Prosiect Budd Cymunedol, y Cynllun Malpas Casnewydd

Ail Ffocws Gweithio gyda'r Cyngor Eco – Gweithio ar y cyd â Phencampwyr Iau Ynni Gwyrdd
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Cysylltodd Melin ag Ysgol Gynradd Llys Malpas, Casnewydd er mwyn gweithio gyda'r cyngor
Eco. Canlyniad hyn oedd Fiona Williams yn siarad gyda'r Cyngor Eco a rhoi 'cynllun' at ei
gilydd o bopeth y dymunwyd ar gyfer eu hysgol er mwyn annog creadigrwydd a gwneud y
plant yn fwy ymwybodol o'u hamgylchedd.

Sut mae
Arbed wedi

gwneud
gwahaniaeth
i'r sefyllfa?

Gwnaeth Powering Up Communities weithio â’r tîm Arbed a Cyngor Eco Ysgol Gynradd
Malpas Court. Cafodd y Cyngor Eco weithdy hwyliog, gan ddangos ffyrdd gwahanol o arbed
arian ac ynni.

Perfformiodd y Cyngor Eco 'rap' arbennig i weddill yr ysgol a'r rhieni. Derbyniodd pob
plentyn dystysgrif pencampwr iau ynni gwyrdd.

Tra'n gweithio gyda'r ysgol, adeiladodd y tîm Arbed berthynas arbennig gyda'r plant,
derbyniwyd llythyr oddi wrth y Cyngor Eco yn gofyn am ein help. Fel rhan o'n hymrwymiad i
Fuddiannau Cymunedol, penderfynom y byddai’n brosiect gwych i weithio gyda'r gymuned
leol..

Aeth Fiona Williams i’r ysgol i ymweld â’r Cyngor Eco, a pharatowyd rhestr ddymuniadau yr
oedd y plant eisiau i ni eu cynorthwyo gyda hi.

Yn gyntaf ar restr y plant oedd:
• Rac Beiciau
• Troi cwpwrdd storio segur a llaith yn ystafell y gellir ei defnyddio.



Dyma’r ystafell cyn i unrhyw waith ddechrau, ond ar ôl ei chlirio.

Yr holl sbwriel symudwyd o'r ystafell.



Mae gweithio gyda’r cwmnïau canlynol wedi gwneud "Yr Ystafell Werdd" yn bosibl.

Mae'r prosiect wedi gweld trawsnewidiad cyflawn o'r ystafell:

• Rhoddwyd ffenestr yn yr ystafell
• Paentio’r ystafell gyfan
• Rhoddwyd rheiddiadur yn yr ystafell
• Gosod llawr yn lle’r concrid oedd yna
• Rhoi gorchudd ar y nenfwd.
• Rhoi desgiau yn yr ystafell
• Rhoi stolion yn yr ystafell
• Gweithion gyda'r Cyngor Eco i rannu syniadau dychmygus ar bapur a'u troi'n lluniau A3 er
mwyn addurno'r ystafell



Yn ogystal â hyn:

• Mae Jistcourt wedi ail-bwyntio y slabiau pafin
• Adeiladwyd ramp
• Mae'r gronfa a gedwir ar gyfer prosiectau cymunedol fel hyn wedi codi rac beiciau
• Rhoddwyd festiau gwelededd uchel i’r plant, wrth ddysgu rheolau’r groes werdd.

Dywedodd y Brifathrawes, Debra Guy:
“Rydym wrth ein boddau bod yr ystafell wedi ei thrawsnewid, ac mae’r sied beiciau yn wych
hefyd!”

Dywedodd yr athrawes 'Eco', Amber Lewis:
“Bu’n brofiad gwerthfawr iawn”.

Mae'r prosiect bellach yn cael ei gwblhau a byddwn yn cynnal digwyddiad lansio gyda'r
ysgol ym mis Rhagfyr.

Ystadegau
allweddol Ystadegau allweddol ar gyfer prosiect Ysgol Gynradd Malpas Court:

• Crëwyd 11 Hyrwyddwr Ynni Gwyrdd
• Gall 14 o blant ddod a'u beiciau i'r ysgol
• Gall 10 o blant a 2 oedolyn wisgo'r festiau gwelededd uchel, a gallent ddysgu
rheolau’r groes werdd yn ddiogel
• Gall 12 o blant defnyddio 'Yr Ystafell Werdd' ac elwa o'r adnoddau newydd sydd
gan yr ysgol
• Gall 11 o blant elwa o'r sesiynau celf gan roi eu syniadau dychmygus ar bapur -
sydd bellach yn cael ei arddangos gyda balchder yn yr ystafell
• Gall yr ysgol gyfan elwa o’r ailbwyntio i’r holl slabiau pafin a’r ymolchiad jet.

Y rac beiciau
wnaeth y
cyngor Eco roi
ar eu “Rhestr
Dymuniadau”.

Gosodwyd
ramp er mwyn
helpu’r plant
wthio eu
beiciau i fyny at
y rac beiciau.




