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Câu hỏi 

Căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện của lớp, trường và địa phương, em hãy đề xuất một hoạt 

động chính trị - xã hội cho tập thể lớp và phác thảo kế hoạch thực hiện hoạt động đó. 

Lời giải Bài 5 trang 20 sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8 

Nhân dân miền Trung năm nào cũng chịu nhiều thiệt hại do mưa bão lũ lụt gây ra, để giúp đỡ 

cho đồng bào bị thiệt hại sau trận lụt lớn, Liên đội cần có kế hoạch phát động trong học sinh 

toàn trường quyên góp tiền bạc, quần áo, sách vở giúp đỡ các bạn học sinh một trường nào 

đó (bị thiệt hại nặng nề) do lũ lụt. Để cuộc phát động có kết quả, Liên đội đã phải phác thảo 

kế hoạch thực hiện hoạt động đó: 

- Thứ 5: Họp ban chỉ huy Liên đội. Thông qua kế hoạch 

- Thứ 7: Hội ý giữa ban chỉ huy Liên đội với Chi đội trưởng, lớp trưởng các lớp đế phổ biến 

kế hoạch triển khai. 

- Sáng thứ 2: Sau giờ chào cờ, Liên đội phát động trong toàn thể học sinh toàn trường kế 

hoạch quyên góp tiền, quần áo, sách vở để giúp đỡ học sinh các vùng lũ lụt. 

- Thứ 3, thứ 4: Các lớp thu quần áo...; Liên đội liên hệ Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tìm địa 

chỉ để giúp đỡ. 

- Thứ 5: Các lớp nộp cho Liên đội. 

- Thứ 6: Liên đội cử người đóng gói áo quần, sách vở. 

- Thứ 7: Cử người vận chuyển đến địa chỉ do Hội Chữ Thập Đỏ giới thiệu 
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