Môn công dân lớp 8
ÔN TẬP BÀI 16
Học sinh làm bài tập 2, 3 (trang 46/sgk)

Nội dung ghi bài từ ngày 3/2/2020 đến 15/2/2020
Bài 13

PHOØNG, CHOÁNG TEÄ NAÏN XAÕ HOÄI

I.Đặt vấn đề:
Chúng ta phải cảnh giác để không sa vào tệ nạn xã hội.
II.Nội dung:
1.Tệ nạn xã hội: Bao gồm:
-Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật.
-Gây hậu quả xấu về mọi mặt.
2.Tác hại:
-Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức.
-Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
-Gây rối loạn trật tự xã hội.
-Làm suy thoái giống nòi dân tộc.
-Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS.
3.Pháp luật quy định:
*Nghiêm cấm:
-Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức.
-Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển,mua bán ma túy. Người nghiện ma túy bắt buộc
phải cai nghiện.
-Mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.

*Đối với trẻ em:
-Không được đánh bạc, hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích.
-Nghiêm cấm dụ dỗ, lôi kéo trẻ em vào con đường tệ nạn xã hội.
4.Trách nhiệm học sinh:
-Sống lành mạnh, biết giữ mình.
-Tuân theo pháp luật.
-Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
III.Bài tập:
-Hs làm BT 3, 4, 6/sgk.

Bài 14

PHOØNG, CHOÁNG NHIEÃM HIV/AIDS

I.Đặt vấn đề:
Chúng ta phải tự bảo vệ mình trước hiểm họa AIDS.
II.Nội dung:
1.HIV/AIDS:
-HIV: tên một loại virut gây suy giảm miễn dịch ở người.
-AIDS: giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV.
-HIV/AIDS là đại dịch của thế giới và Việt Nam.
-Tác hại:
+Đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người, tương lai nòi giống.
+Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội.
2.Pháp luật quy định trách nhiệm của mỗi người trong việc phòng, chống nhiễm
HIV/AIDS.

3.Trách nhiệm:
-Hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS.
-Không phân biệt đối xử với người nhiễm và gia đình họ.
-Tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS.
III.Bài tập:
Làm BT 3, 4, 5/sgk.
Lưu ý:
- HS ghi bài vào vở và chuẩn bị phần bài GV đã dặn dò. GV sẽ giảng lại bài khi
HS nhập học lại.
- Học sinh tìm hiểu việc lây bệnh của vi-rút Corona như thế nào và việc chữa bệnh
COVID-19 để so sánh với HIV/AIDS nhé.

